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 ןעּבעל ןיימ ןופ רעטעלּב

 .ןַאהַאק .בא ןופ

 דנאב רעטפניפ

 (ןעלייט ייווצ ןיא)

 .המחלמ-טלעוו רעד זיב :לייט רעטשרע

 .ַאמַארד קנערפ יד :לייט רעטייווצ

 (רעדליב טימ)

 ןָאשיײאיסָאסַא "טטרעוורָאפ, ןופ ןעבענעגנסיוװא
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 מל ַא הני א

 חמחלמ-םלעוו רעד זיב -- לייט רעטשרע

 ,לעטיּפַאק רעטשרע
 ,1911 ןיא

 טייז
 11 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 + + + + + * * * 8 0 5 5 * * 2 * 5 + רעוופ לעגנעיורט רעד
 17 ..........:6.2י+*+.+*-*++ סערגנָאק ןיא רעגרעב רָאטקיװ
 -עג טורטסיורַא ס'ווָאנַארַאב -- "רדס ַא ייב ןעצוז ןיוש געמ ןעמ,

 10 ......+-י ,..6. 6 + רעפטנע ןיימ -- לעקיטרַא םעד ןעג
 990 .,...56.5666566*י ןעצנעדנַאּפסערָאק ןוא סעדער ס'קעדַאלװ .ב
 98 ,..6...2 6666. יי דנַאלשטיוד ןיא טברַאטש שטיוועש יעגרעס
 98 ,.2 9656 6 6666 גיי ןע'טעננעב דלָאנרַא םומ ךיז ןעגעגַאב ךיא
 -רָאפ , רעגיקָאטש-ןהעצ רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד רומ ןעגוול ךילדנע

 98 . 1911 ,רעבמעװָאנ ןעט99 עינָאמערעצ ויד---.עדויובעג "סטרעוו
 רעזנוא --.ידעטקענעקס ןיא ךוזַאב ןיימ-- .ןעגיז עשיטסילַאיצַאס

 97 .דנַאלשטיוד ןופ גנוגעוואב רעשיטסילַאוצָאס רעד טימ דיירפ
 ."סרושטיפ, עטכוול רָאּפ ַא -- "סטרעוװרָאפ , ןופ סקואוו רערעטייוו

 98 ...5566. סעצַארּפ סולויב רעד -- .עידעגארט-"קינַאטיט, יד --
 ןעטלַא םעד ןופ סרוקיּפא ןַא -- .רעקנעד עוורפ ןוא רעקנעדיורפ,

 81 ...2.5.6+ קומירק רעטַאעט -- .ןעכערּפשעג ווווצ -- .שונש
 98 ."סטרעוװורָאפ, ןיא קוטסירטעלעב עטוג -- .אקירעמא ןוא גרעבמָאנ
 980 ...5255666י++ייו היול וד --- .סַאנָאי רעדנַאסקעלַא ןופ טיוט רעד
 41 ....55י+ .."סטרעוורָאפ, ןופ יעליבוו רעגירהעי-ןהעצפופ רעד
 45 ....5.6.+ יי 20,566 666 666 664 אמארווא ןיוק רהָאפ ךיא
 47 4 6 6 6 6 א א א א 6 6 6 6 6 6 6 א א 6 6 6 6 6 66 סמוטַאד עכילטע

 ,לעטיּפַאק רעטייווצ

 ,אּפָארייא ןיא רעדיוו
 ןעגעוו רעטרעוו ענוימעגלַא רָאּפ א --- .רהאו 19 ןופ דישרעטנוא ןַא

 50 .......6 66. 6ייי 1019 ןיא אפארויא ןיא ךווַאב ןיימ
 ,רהָאי ןהעצניינ רעבירַא ןעניוז סע -- .זורַאּפ -- .ףוש ן'פיוא

 -ַאטָא --- .לעטָאה "טקעלעס , -- .עבלעזוד זוא טדָאטש וד רעבָא
 2 א א יא יא יי סליבָאמ

 50 .. 2.6. 6 66 666 + וועצרוב רימידַאלוװ --- .יקסווָאטַאנג ןָאטנַא
 61 .. םויטסקרַאמ-וטנַא ןייז --- .ן'סערָאשז ןַאשז טומ טנַאקַאב רעוו ךיא
 68 ....-4 (קינװַָאקלָאּפ ַא ןיוש ןַאד) סופיירד ןאטיּפַאק ךווַאב ךיא
 74... .55666 6666 יי .... גַארטרָאפ א -- .ןיקמורפ םהרבא
 76 ..59695666 6666 6666 םואעזומ רוואול םעד ןיא רעדיוו
 78 .....4 ךורּפשרעדיװ ַא .רעמילימ עשטייד סָאד --- .טרַאגטוטש
 80 .....566666 6 6 ייו יי ישי יי 7 ןעדזערד ,גרעבלדייה
 88 ,,995666666 6666 666 6066 6 6666 א איי גרעבנערינ
 84 .. 6 3 6 9 ל 6 9 9 + 6 0 + + + 0 0 9 9 0 9 6 + 6 6 טארפ ןוא געט ווווצ

 ,לעטיּפַאק רעטירד
 (גנוצעזטרָאפ) אּפָאריײא ןיא רעדיוו

 ךיז חעז ךיא --- .רהאי 19 ןופ טייהנעזעוובא ןַא ךָאנ ןעיװ ןוא
92 

 6 ס 60 5 0 6 6 9 9 .ץולרעטסיוא טא .ן'רעלדַא רָאטקיוװ טומ רעדיוו
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 98 ........י*י.*יייייי*י++ לעבעב טסוגווא --- .רעלדַא ץטירפ
 רעשיטַארקָאמעד לַאיצָאס רעד --- .טנעמַאלרַאּפ ןעשיכוורטסע םעד ןוא

 9/ ....יקסנושַאד ץַאנגוא -- .ץיֵאז -- .רעוַאב ָאטָא --- .בולק
 100 ....+..++י**+*.1882 ןָא גנורענירע ןַא --- .טנָאמַאוד ןַאמרעה
 -נעלע -- .ןעוו ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסילַאוצָאס ףיוא םענעצס

 108 .........י-*ייי*י--רענטוול --- .יקסרַאניװ --- .ןעגָאב '
 109 .....:...:6*:ייי*י-*---+--.טסעּפַאדוב ןיא געט רָאּפ ַא

 -ַאלװ --- .קַאװטיל .א -- .שטיוװָאמַארבַא .ר -- .ןעיוו ןיא קירוצ
 111 ......555...5.6666665.י*+י+++++. םעדעמ רימיד

 .ליװגנַאז לעַארזיא -- .ןעטסילַאירָאטירעט יד ןופ ץנערעפנָאק יד
 119 .....י..יי*-י*--*.רענטאר רָאטקָאד -- .ןאקצַאי .ש ---

 56......119י56יי+יייייייי+-+:++ רָאטקָאד ןעטמהירַאב ַא ייב
 110 .2555566 6 + ...אקירעמא ןיא ןוא ךיורטסע ןיא רעטַאעט רעד

 .עבכריק ןאפעטס עטמירַאב יד -- .לעכיב-ץיטָאנ רענעיוו ןיימ ןופ
 118 ....4 ...יי+י*י+*+-י*+-+ לַאװמַארט ַא ןיא ענעצס ַא -

 -עטנוא .ןהוז ַא טימ רעטומ ַא -- .ואקארק ןופ עקירדנווא
 רעד -- .קרַאמ-טּפיוה רעד -- .ן'תואּפ טימ ןעדוא עטנעגול
 ןוא -- .ךילרהע .ס -- .לאטרַאװק רעשידוא רעד --- .לעוואוו
 -- .תואּפ -- .ןעמַאד -- .הבישו א -- .דמלמ א --- .זיולק א
 1200 ...........+--+ קרַאּפ ןיא גאטימ ךָאנ --- .ךריק עטלַא ןַא

 180 ..555555556556656666666 6 4 ןע ןינעל טימ שינעגעגַאב ןיומ
 188 ...... .יי----ןעטסילאיצָאס עשידיא עטנעגילעטנוא עפורג ַא

 .טדָאטש רעד ןופ טקנופילעטימ רעד -- .גרעבמעל ןופ ןעקורדנווא
 רעשידיא רעד -- .רעטַאעט רעד -- .סַאג גיוודול לרַאק ---
 154 ......סענעצס -- .להוש רעגרעבמעל עטלַא וד --- .קראמ

 "מיג עשידוא --- .טויקשודוא --- .גרעבמעל ןופ ןעקורדנווא ערעטייוו
 ריצַאּפש ַא -- .להוש רעטלַא רעד ןיא רעדיוו --- .ןעטסיזַאנ
 -- .תולד -- .טכַאנוצ-גָאטיירפ ַא ןיא ןעסַאג עשידיא יד ךרוד
 -- .טַארטסיגַאמ םעד םורַא קרַאמ רעד --- .סעפַאק --- .גנַאזעג
 1404 .55555656666 6 6666 6... .+ .ןעקַאולָאּפ ןוא רענעטור

 101 ......גנורעניארע ןַא --- .לאזקָאװ םוצ טהעג סָאװ ייװמַארש רעד
 159 6 5 5 6 9 + 6 + 9 6 9 + 6 6 + 6 60 6 9 9 + 6 5 + 6 5 גרעבמעל ןוא גנוטומיסַאמ ַא

 ,לעטיּפַאק רעטרעפ

 (גנוצעזטרָאפ עטייווצ) אּפָאריײא ןיא רעדיוו

 ,תוברוח יד ָאטינ --- .דָארב שטָאכ ןייז לָאז ָאט ,ענליוו םינ םיוא
 196 ....ןעטסיזַאנמוג עשידיא -- .ןעשוילעּפַאק עכיוה יד ָאטינ

 ַא -- .סַאגידלָאג --- .ריטרַאװק עגירהָאי-גיסיירד-ראפ ןיימ ךוז ךיא
 -- .גנֹוו וצ רעבָא עטסָאבעלַאב עגילָאמַא ןיימ --- .רעטנָאלּפ
 ענעברָאטשעג -- .ריטרַאװק יד ךיא ןיפעג ךילדנע --- .על'הרש
 6 6 6 9 6 6 6 + 6 0 5 6 6 5 6 5 + 5 6 םירבק ערעייט ווו רעייט ןערהָאו

 -נעזיירישימ ַא -- .םודופח ייווצ -- .ן'יבר רעזלעב םוצ רָאפ ךוא
 171 ......94 2656666 6 א. יי יי יי .הינסכַא ןַא --- .רעד

 לעטש ךוא .סַאג ן'פווא ןעטפַאשטנַאקַאב -- .זלעב לעטדעטש וד

 177 ........:..יייי-יי---+--+ וַאבג ס'ניבר ן'רַאפ רָאפ ךיז

 .ובר רעד -- .עטיווס ס'ניבר םעד -- .זיוה ס'ניבר םעד ןיא
 185 .......:.55יייייי-ייייי-י*י+--++: .ךערפשעג רעזנוא

 189 .......::י.יי*י+.י.. סַאג ן'פיוא םידיסח טימ ןעכערּפשעג
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 .סענולַאמ --- .גָאט קרַאמ ַא --- .גרעב -- .לשימעשפ ןופ ןעקורדנווא
 198 ..5555555555666666666 66 ןעדוא -- .ןערוצופָא ---

 900 ........ןַאמרעביל ןַאמרעה טַאטוּפעד ןעשיטסולַאיצָאס םעד ייב

 ,לעטיּפַאק רעטפניפ
 (גנוצעזטרָאפ עטירד) אּפָארייא ןיא רעדיוו

 909 . .ןערעסַאוװילייה וד -- .ןעטערטרָאּפ ,סענעצס --- .דַאבטלוַאק ןיא
 ַא רימ טפַאשראפ '"ַאדװַארּפ , ס'נונעל --- .תועט ַא ךָאנ ךיז גָאו ךיא

 ראפ סָאװ ףיוא -- .דנעװָא ןווא ףיוא רָאנ רעבָא ,ןעטנַאקַאב
 וטוב א -- .לַאערטנַאמ ןופ דוא ַא -- .ןוגנ ַאזַא ,רהופ א
 טו יי יי יי יי א יי יי א א יא טמסעטנָאק

 919 ...  .ןעלַאוװק-חאופר רעדַאבסלרַאק ---- ' .ןאדרָאנ סקַאמ -- .ףיז .רד
 914 ......דאבנעירַאמ ןיא ן'יבר רעװָאקטרָאשט םעד ייב ךוזַאב ַא
 991 ....54.55596++ ןעגָאטחעוװו עטלַא ןעגנערב ןערעטעוו רעבמעטפעס
 999 ........4.:+4 (סרָאטס-טנעמטרַאּפעד) רעזייה:ןערַאװ --- .ןילרעב
 10 ןיא דישרעטנוא ןַא -- .'ויוה:-סטפַאשקרעװעג, רענילרעב יד

 טי יי א א א יה רהָאו
 -רָאפ , רעונוא ןופ סורג ַא -- .ןעיגעל לרַאק --- .שינערעקרעביא ןא

 -אוצַאס --- .גנוטלַאּפש עגיטכיוו רעבָא עלוטש ַא --- . סטרעוו
 ןופ טסעג -- .טנויה ןופ םזילַאוצַאס ןוא ןעגרַאמ ןופ םזיל
 9900 2 22 252 566 6 6 6 6 606 6 6 6 א 26 666 66 6666 66. + . דנַאלגנע

 ןימרַאמ רעד -- שונערעקרעביא עליטש ַא ַא -- .סעיצקַארפ ייווצ יד
 988 ..........-- . .קנַאדעג ןעשוטסילַאו צָאט םעד ןופ רעהטול

 988 ,........666.66:.66++++'י*+י+י-+**-++. טכענקבול לרַאק

 ,לעטיּפַאק רעטסקעז
 .קרָאי ןינ ןיא קירוצ

 940 9 8 60 6 6 8 0 6 8 60 8 5 8 0 + 6 60 + 8 6 5 6 56 + 6 9 גנידליב "טטרעוורָאפ, ֹוד

 941 ....:59.+.+ + 6 66 6 6. + + + 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 + + .....+י+ ודרַאה ריק
 944 2.5955556666 6.4 יי יי סעצָארּפ-דרַאמ רעלענָאוצַאסנעס ַא
 טלהעוורע יקָאװלימ --- .ןַאמסערגנָאק ףיוא טַאדידנַאק ,ןָאדנָאל ריאמ

 9458 2565 2 6666 666... 6.2. רָאיעמ ןעשיטסילאיצָאס ַא
 "רעדוינש ןעסיורג םעד ןיא -- .סנַאונוי ערעונוא ןוא גירק"רעדורב

 947 ..עטכישעג עבולנעורעּפ לעטעלב ַא ךיוא --- .1918 ןופ קיירטס
 ןויּפ סקַאמ ןופ ךוזַאב ַא -- .רַאורבעפ ןעט28 םעד ,טכַאנ-וצ-גָאטוורַפ

 סיאול ןוא ןייטשדלָאג קווא --- .רעצויווש ןימַאשזדנעב ןוא
 988 ........-+*י 1966666 6666 66 66 266 א + .... רעדנעלָאה

 958 ......+-+ 2666 66 . טטרעוורָאפ; ןוא ןעֶביוש טכערב ןעמ
 966 ...,...4 יי = ,9966 666 יי יי .. ?ץעיצולָאװער .ַא,
 979 ..5555555656666666+4+ .....+-.+ גָאטנוז רעגידמערוטש ַא
 ריאמ --- .עמומָאק רעפניפ א .עטומָאק רעגיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ַא

 976 .55555556566 6666. קיורטס ןופ סולש --- .ןָאדנָאל
 -ווב זומ ןעמ --- .דלעפנעזָאר סיררָאמ טעָאּפ םעד ראפ םואעליבוי א

 978 .025555556660666 666 6666 66 666 א. רעציזרָאֿפ םעד ןעט
 980 ..59555556666 666 666 666 א לאטיּפסָאה ןיא --- .קיעלב .רד
 989 ..9.555555566 6.4 טולב ןוא טקנוטעגנווא ןהוה ַא ןופ לעגענ
 980 2 2 2226 6066 66 6 6 66 6 6 66 66 666 2. .. לאטיפסָאה ןופ סיורַא
 986 ..255.555556++ 4 .. "וקסניוװעל דיווייד , ןופ טנעמַאדנופ רעד
 988 ...555555666666666666} ..יי-++ (רענװָאק .ב) רעלדַא .י
 999 .......55666664 ,.......+.י++.*-י+*-++ ןָאסלאשוד .לא



 ,לעטיּפַאק רעטעביז
 "םטרעוורָאּפ , ןיא

 .יייייייייייייי--י-י---. ?טפיטשיולב ןוא רעדעפ טימ,

 .ייווויייייייייייייי-יי*י*+ לעבעב טסוגיוא ןופ טיוט רעד

 סיזוזאפזאזאצי+יצ++י+יי*+יי**--+- םעצָארַּפ סיליוב רעד

 טיוט רעד --- .יקסווערעדַאּפ ץַאנגוא ןופ טרעצנָאק ַא ףיוא ןעקנַאדעג

 ן.ייאיאאדיאייפייפייצי*+-++++-+ .+ רָאנועג רָאיעמ ןופ

 סייזזיצאייצציייי+ייי*:-++ רעזנוצ םוקילא ןופ טיוט רעד

 -נארפ יד -- .ָאטנָארָאט ןוא לאערטנָאמ -- .עדענעק ןיא ךוזַאב ַא
 סיציייויוווייייגייי-++++ רעדנעלגנע וד ןוא ןעזיוצ

 --.(ןאונוי רעכאמקואלק) "לענָאשענרעטניא , רעד ןוא גורק-רעדורב

 וצ טייקכולנהע -- .ףמַאק ןופ רערהיפ ,שטיוורוח קיזייֵַא קחצו
 סיייייייי+י-י++ קיווטס רעדוונש םעד טימ עטכושעג רעד

 סייזפיצזיקייייפ+יי*ייי+-+**י+ רעפרַאש טרעוװ ףמַאק רעד

 -רָאפ, ןופ עלָאר יד --- .םויניבור --- .ןעגניטימסַאמ ןופ תבש ַא

 סיייא יי גיי 666 :(,6666665666+'.*+.++-.. "סטרעװ

 .סיויצזפציצייייייייייי*י*יי++ .ןעסערּפסיוא ךיז טעװ סע,

 טלהעוורע גימיטשנייא ןַאמגיז סירָאמ ןוא רעגניזעלש ןימַאשזדנעב

 -קואלק רעד ןופ רערושזערט-ורעטערקעפ ןוא טנעדיזערּפ סלַא

 () 2022 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6. 6 6 6 6 6 6 + + ןאינוו רעכַאמ

 .ידידייזיזפיצצדציצצ++++-++-++++ שודעלַאק סקלָאפ רעד
 -סנעבעל ןייז טלהעצרעד ,רעליּפשיוש רעד ,אקסעלוגָאמ דנומגוז

 .גייציייויייייייייי*+-*++ /סטרעוװרָאפ, ןיא עטכושעג
 .ייייייי-*יייייי-*-++ .סטרעװרָאפ, ןוא קינלָאקש ַאירַאמ
 .י.יגאיצייא++++י+-י-++++++ ןָאולעד לעינעד ןופ טיוט רעד
 -רוָאװ טנעמראג סידייל לענַאשענרעטניא רעד ףיוא לובלב דרָאמ ַא

 -נעגַא-בעקס א -- .גנוגעוװַאב תבש ורמוש א -- .ןאונוי סרעק
 -נָאק רעדנעלווילק רעד ייב ןַאמגוז סירָאמ -- .ליעב -- .רוט

 .ייזופצפיציאאגאפאצצא+:+י:יי-יי+++-++-++ ןָאשנעװ
 206 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 + + . יי יי יי י= . (סװצָארּפ) לעיורמ רעד

 .גיפידצ+יצייאי+.*י*+-*-+++--+- ?טפנוקוצ , לַאנרושז רעד
 .יייייייייייייי-+-+-++ סערגנָאק םוצ טלהעוורע ןָאדנָאל ריאמ

 אמַארד קנערפ יד -- לייט רעטייווצ
 ,אטנַאלטַא ןוא סיעק קנערפ יד ןוא וועיק ןיא סעצָארּפ סילייב רעד

 .גיאאאאגגיצאג+איד++.++++++י++-+++-++  אושזדרָאשוד
 ...יייייי*י+-+--++-+ ןעטַאמש םורד יד ןיא ןעטסירק ןוא ןעדיא
 .יייייייי*-*--++ .ןעשנעמ יד ןוא טדָאטש יד --- .אטנַאלטַא
 ..קנערפ ָאול --- .רעטכעוו-טכַאנ רעד -- .עלעדיימ עטעדרָאמרע יד
 ענערָאלראפ -- .עיגָאלָאביסּפ-באמ -- .טשרוד:המקנ ןוא תונמחד

 ...666666+.++-+.י.+-*--++ טכער ןעמַאד --- .הלודג
 2606 6066 6 606 666 2 6 2. + ....י*י+*+++ טריטסערַא טרעוװ קנערפ
 ....דמעה-רעביוא ןווז טשַאוו ילנָאק םישזד ןעמָאנ ן'טימ רעגענ ַא
 2066 0606 604 66 4 6 6 6 6 2 6 66 6 6 א א. + ,2966 ...... לירּפרוס ַא
 2 06066 6 6066 6 66 6 66 2 + .- ןע'קנערפ ןעגעג .עזייװַאב עגיפיולרָאפ יד

 -רָאברַאפ ַא ןהעועג גָאטייב תבש םענעי טָאה יורפ עסייוו ַא --
 ...יייייייי*י+ ורָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןיא רעגענ םענעג
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 .ןעמוקעגרָאפ ווא דרָאמ רעד יוזַא וװ טרואק ןוא טלהעצרעד ילנָאק
 "נוא ןַא טרהופעג טָאה קנערפ זַא ,גנוטּפיוהַאב ס'ילנָאק וצ תודע

 ........666++*יי+י+י+י****+-+-+-++ ןעבעל ןעשילַארָאמ
 סרעדנוזַאב -- ,סופָא ןווז ןוא גאטיימ ךָאנ תבש --- .לַארָאמ ס'קנערפ

108 

216 

 9 ......4 טרעדלישעג טָאה ילנָאק סָאװ ,סענעצס עטפַאהלעקע
 ןוא ךעלעטעצ יד טסַאפרַאפ טָאה קנערפ זַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק

 8 .......66 6.6. א++.+++-י.+י-.+. 3? ן'ילנָאק טריטקיד ויז

 -רעק םעד ןוא רָאלּפ ןעטייווצ ן'פיוא ןעמוקעגרָאפ דרָאמ רעד זוא
 ...+.? טנעמסווב ןיא טרהיפעגרעטנורַא ךָאנרעד ןעמ טָאה רעּפ

 ... 6666... .א..י+.+++י*--*יי+-+-*+ ןעטקנוּפ ענעדושרַאפ
 ןעוועג רע זיא ואוו -- ?לעדוימ יד "טעדרָאמרע , קנערפ טָאה ןעוו

 ?9 ךָאנ טונימ 20 זיב ןעוועג רע זוא ואוו ? 12 ךָאנ טונומ 9
 ........א.י+.++-+*י-י-י*י+-++ ?ןעוועג סָאד זיא ןעד יװ
 ....+-...++-.*י-++ טכורעג ןיא עדער עגידנוטשי-ריפ ס'קנערפ
 ןופ םינּפ רעד --- .טדָאטש ןיא ןוא לָאז טכירעג םעד ןיא םלוע רעד

 ....++--+-+--..טכירעג רעד זיא טדָאמש עצנַאג יד --- .דלוש
 ןעװעטַאר וצ דנָאפ ןעשידיא ַא ןעגעוו גנַאלק ַא --- .םויטימעסוטנַא

 .....+.י.+י+--+-**--**+ ןעדיא םעד גנעה, -- .ןע'קנערפ
 טגָאז טנעטסוסַא ס'וסרָאד---"דיַאה רעטסימ ןוא ליקעשוד רָאטקָאד,

 ןעשנעמ ענעדושרַאפ ייווצ ןעציז ןע'קנערפ ןיא זַא ,ורושזד רעד
 ..95666+ ..עדער סולש ןיוו ןעטלַאהעג טָאה יסרָאד תעשב סענעצס
 ַא רַאפ ןוא ןע'קנערפ ףיוא לַאפרעביא ןַא רַאפ ארומ טָאה ןעמ

 ......יי+-+-.-*-+-+-ןעדוא עלַא ףיוא םָארגָאּפ ןעגיטולב
 .טסואוורעד ךיז טָאה קנערפ יוזַא יו -- .טקידרעוו ן'כָאנ סענעצס
 -רואראפ ךָאד ,רעדרעמ רעד זיא קנערפ זַא טלעפייווצ רעטכיר רעד

 .........+++.++++++++-... טיוט םוצ םהוא רע טלייט
 -ומש ריפ טימ ןעזיוועגקירוצ טרעוו ליִּפַא ןייז ןוא טרילעּפַא קנערפ

 .רהאי 1 ףווא םלויטרוארַאפ טמרעוו ולנַאק --- .ווווצ ןעגעג ןעמ
 .גָאט סטרובעג ןייז ןיא ןעברַאטש וצ ןע'קנערפ טליוטרוארַאפ ןעמ

 -רע ענעבירשעג ַא סוורַא טזָאל רע --- .ייברעד עדער ןייז --

818 
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 78 ,........66.6..+.++.+**+.-+-.++ םוקילבוּפ םוצ גנורעלק
 .ףורעש רעד -- .ןע'קנערפ ךוזַאב ךוא -- .אטנַאלטא ןוא רהָאפ ךיא
 4 ......---..-.---..טכַאמעג טָאה קנערפ קורדנווא ןַא רַאפ סָאװ
 םויטימעסיטנַא ןופ ענַארפ רעד ןעגעוו טגָאזעג רימ טָאה קנערפ סָאװ

 -רעד ןעבָאה ןעדיא רעטנַאלטַא ערעדנַא סָאװ --- .סיעק ןייז ןוא
 ןעשיווצ דישרעטנוא םעד ףיוא ןָא טזייו קנערפ -- .טלהעצ
 ......++++-+---+-+--.סעצָארּפ סילייב םעד ןוא סיוק ןייז

 טגנעה,---.ןע'קנערפ ןעװעטַאר וצ דנָאפ ַא ןעלמַאז ןעדיא זַא גנַאלק ַא
 ...+-+ .- ..סרעיָאל ס'קנערפ טעשַארטס ןעמ -- }{"ןעדוא םעד

 עדנעשַאררעביא ןַא -- .רָאה ןעביז יד -- .עזיוװַאב עוונ עגוטכיוו
 רעיָאל רעשידוא רעגנוי רעד -- .ןיווק יממעל -- .גנוקעדטנע
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 105 0 = 0 6 6 6 8 8 8 4 96 6 8 0 6 9 8 6 8 5 9 6 59 6 6 6 8 רעדנַאזקעלא .א ורנעה

 זיא ןעמ --- .תמא םעד ןעגָאז ןיוש געמ ןעמ --- .שינערעקרעביא ןַא
 .ןעגול ןוא תמא ןופ שַאמישימ ַא --- .קירוצ ןוא ןיה הדומ ךיז

 00 2 0 0 02 2 2 2 6 6 6 6 2 6 = 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2 6 6. יי יםיסילבופ

 --- .םזיטָאירטַאּפ רעלַאקָאל --- .םיאנוש ט'קנערפ ןופ רעגַאל םעד ןוא
 רעד ןופ ןעטסירק וד ןעגעג טגינויארַאפ ןעדיא עלַא ןענייז
 6 .....+++ לעקיטרַא טייל רעשיטסורעטקַארַאכ ַא -- ? הטוַאס

 -רָאפסיוא טמוק סנריוב .שזד םַאיליװ וויטקעטעד רעקרָאי וינ רעד
 9 ס 6 5 6 0 5 6 ס + 6 5 6 8 60 5 5 6 5 8 9 5 9 6 + 6 9 6 4 סייק קנערפ יד ןעש

7 
509 



 -תודע שלַאפ ןיא ןעוועג הדומ ךיז .עבָאה סָאװ יד ןופ עכולמע

 11 ..יי:יייי-+-יתודע קנערפ ץעיינ יד ןופ עכילטע --- .ןעגָאז

 רעטנַאלטַא ןַא ןיא לעקיטרַא-טיול רעקרַאטש ַא --- ,םינמס עבילהערפ

 -עטניא -- .ןע'קנערפ ראפ לעיירט םעיינ ַא טרעדָאּפ גנוטיוצ

 ס92 ....:....יייייי-י--++ ןע'קנערפ ווב רעכוזַאב עטנַאסער

 897 ..55.5.6.64..555 ן'יסרָאד שימ ךערּפשעג ןעגנַאל ַא בָאה ךיא

 טרעדָאפ גנוטויצ עטייוצ א -- .טייקגיטכערעג רַאפ ןעמוטש עוונ

 988 .ייי..יייייייי:+י+-*י*-*+- ןע'קנערפ רַאפ לעיורט םעיינ ַא

 ווזַא ןעראוועג אטנאלטא ןופ ןעדיא יד ןענייז םייק קנערפ רעד ךרוד

 8844 .555555465656566666 6.6 6.6... + החפשמ ןייא וװ

 886 655555:566566 66 6666... + ןע'קנערפ טימ ךיז ןעגעז ךיא

 ."ןעגנעה ךימ ןעמ טעװ גָאמוורפ ,טערַאגיס ַא רימ טיג ,רעטסומ,

 887 ...... 6062 6 6 606 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 + . ן'ילנָאק העז ךיא --

 םעיינ א ןעמוקַאב וצ סעבָארּפ עיינ יוווצ ןעכַאמ סרעיָאל ס'קנערפ

 858 .........4 6026 66 606 6444 4 66 66 6666 6 6 6... לעוורט -|

 -- .גָאטיסטרובעג ןייז וצ ןעגנוסירגַאב עמערַאו טמוקַאב קנערפ

 840 .......24 יי .רעזעל-"סטרעװרָאפ, יד וצ עמַארגעלעט ןייז

 רהָאפנעמאזוצ ןעלַאקָאל א ףיוא טנעדיזערּפ טלהעוורע רעדיוו קנערפ

 2440 2555256666666 6666 66... "תירב ינב רעדרָא םעד ןופ

 541 ....ן'קנערפ ראפ טייקגיטכערעג ןרעדָאפ סמעדע ןיישזד ןוא סבעד

 ןוא טכורעג רעטסכעה רעד ןוא סייק קנערפ יד --- .לַאשרַאמ םואול

 ,,, יריפַאד ייווצ ,לעיירט םעיינ ַא ןעגעג רעטכיר ןעביז --- .דנַאל

 048 ......ייייייי:י+י-*יי*+++ ןעגנורהעלקרע ערעיוז --

 םעב טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןע'קנערפ טָאה סָאװ רעטכיר רעד

 840 .5555555.596+ 4 יי יא ןעגנעה טינ םהיא לָאז ןעמ

 ראפ טעב ןעטַאַאטש עטגינווארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפיסייװ רעד

 -רעּפ עגיטכיוו ערעדנַא ןופ ןעשעּפעד ןוא ףירב --- .ןע'קנערפ

 .דנאל ןעצנַאג ן'רעביא ןע'קנערפ ראפ גנוגעווַאב ַא -- .ןענָאז

 0 ..5455665666+ לאוקיש ס'קנערפ ןעגעוו בשימ ךיז זיא

 "ווא ןייז טלעטש ןוא ןעבעל ס'קנערפ טעװעטַאר ןָאטיילס רָאנרעװַאג

 998 .........סענעצס עגידמערוטש --- .ןָאק ןוא ןעבעל םענעג

 509 ......ןע'קנערפ טגידַאנגַאב טַאה רע סָאװרַאפ טרהעלקרע ןָאטווילס
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 .לעטיּפַאק רעטשרע

 911 ןיא
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 ,רעייפ לעגנעיירט רעד

 ןיא 1011 רהֶאי םעד ןופ גנוריסַאּפ עטסלופסקורדנייא יד
 רעטייברַא עשידיא יד ןופ ןוא ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ןעבעל םעד
 רעייפ ַא ייב עידעגַארט עכַאפליפ .ַא ןיא ,ןײמעגלַא ןיא ןעסַאמ
 .טשור ןערעייהעגמוא ןַא טכַאמעג טָאה שינעהעשעג יד .(הּפרש)
 -ייר וצ טרעהעגפיוא טינ רהיא ןענעוו ןעמ טָאה גנַאל ןעטַאנָאמ
 רעד  רעטרעװ יד סיױרַא טדער ןעמ ןעוו ,םויה דע ןוא .ןעד
 ןעמ טניימ סָאד זא ,רעדניק וליפַא ןעסייוו ,"רעייפ לעננעיירט
 עג לָאמַא טָאה סָאװ ,קילגמוא ןעכילקערש ַא ,ןעסיורג ַא סעּפע
 .קרָאי וינ ןיא ןעפָארט

 ןעטסייוו ןופ ירָאטקעפ א ןיא ןעכָארבעגסיױא טָאה רעייפ רעד
 טסייו לעגנעיירט , רעד וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,(סעקזולב)
 .טירטס ןירג ןעבעל ,סיילּפ ןָאטננישַאװ 29-28 ןופ ,"ינַאּפמָאק
 טסייוו רעזנוא ןופ רעדילנטימ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז תונברק יד
 .ןאינוי רעכַאמ

 -ַאּפ סָאד טָאה ,1911 ,ץרעמ ןעט2ס םעד ,גָאטימכָאנ תבש
 ןעועג עטכישעג עגירעיורט יד זיא ?סטרעװרַאפ , ןיא ,טריס
 -רע רעבָא ןיא רעמונ רעד) רעמונ ןעגידנַאטנוז ןיא םקורדעג
 רעד ךָאנ ןעדנוטש עכילטע ,טסייה סָאד ,טנעװַא תבש ןעניש
 יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא שזדייּפ עטשרע עצנַאג יד .(הפרש
 רעביא .קילנמוא ן'טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז סעשזדייּפ ערעדנא
 זיא גרָאמ רעד , :רעטרעװ עסיורג ןעהעג שזדייּפ רעטשרע רעד
 עסיורג טימ ךיוא ,םעד רעטנוא ."תונברק ערעזנוא טימ לופ
 -ערב א ןיא ןעבעל רעייז ןערילראפ רעטייברא 175, :רעטרעװ
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 ,תורוש עכילטע ןעמוק ךָאנרעד ",ירָאטקעּפ טסייוו טריוש רעדנענ

 רהעז טימ רעדיוװ ,ןַאד ןוא ,שזדייּפ רעצנַאנ רעד רעביא ץלא

 רעצנַאג רעד, :שזדייּפ רעד רעביא ךיוא ןוא רעטרעוו עסיורנ

 ."רעיורט ןיא לָאטרַאװק רעשידיא

 "סטרעװרָאפ, ן'רָאפ טָאה קילגנוא םעד ןופ טכירַאב םעד

 "ייהלעצנייא יד דלעּפנעזָאר סיררָאמ טעָאּפ רעד ןעבירשעגפיוא

 הפרש יד ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ טלהעצרעד םהיא ןעבָאה ןעט

 : ,טניואוועגייב

 : טרָאּפער ןייז ןופ ןענוצסיוא עכילטע ןענייז טָא

 ,טכַאנרַאפ ףניפ-ךָאנ-בלַאה ןעכָארבענסױא טָאה רעייפ רעד,

 רעטייברא יד רַאפ ןעגנולקעג טָאה קָאלג רעד יו ,םעדכָאנ ךיילג

 עטשרעביוא יד .ענישזַאטעךהעצ א זיא זיוה יד .,ןעּפַאטס וצ

 -מַאק טסייוו לעגנעיירט רעד ןופ ןעמונרַאפ ןענייז ןעשזַאטע יירד

 -נָא רעייפ רעד סָאד ךיז טָאה ירָאטקעּפ רעזיד ןיא ןוא ,ינַאּפ

 .ןעננַאפעג

 םָארטש א .לענש רהעז טײרּפשרַאפ ךיז ןעבָאה ןעמַאלפ יד,

 ּפערט יד ןוא (סטפיל) סרָאטייװעלע יד ךרוד ךיז טָאה רעייפ

 ךילקילבנעניוא .סרָאלפ עטשרעביוא יד וצ ,ףױרַא ןָאטעג סיר ַא

 רעגניצ ןוא ,ןעזיוװַאב רעטסנעפ עלַא ןיא רעייפ רעד ךיז טָאה

 ,רעטרע יד וצ רעכעה ןעכָארקעג טנעוו יד עזַאּפ ןענייז ןעמַאלפ

 -םייווצראפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ ןעּפורג ואוו

 / .גנול

 .רעכילקערש ,רעסערג ,רעקרַאטש ןעראוועג זיא רעייפ רעד ,

 -עג טינ ןיוש ןעבָאה ןעשזַאטע עטשרעביוא יד ןופ רעטיײברַא יד

 ןענייז ןעטייוצ ן'כָאנ רענייא ןוא ,ץיח יד ןעטלאהסיוא טנעק

 רָאלפ ןעטנהעצ ןוא ןעטניינ ,ןעטכַא םעד ןופ ןעגנורּפשענ ייז

 ןעבילבעג ןענייז ייז ואוו ,(רַאוטָארט) קָאװדייס ן'פיוא רעטנורַא

 | .עטיוט ןעניל

 טָאה ,םיתמ גרַאב ַא ןענעלענ ןיוש זיא ןעטנוא ןעוו טשרע ,

 טייל רעייפ יד .ןעזיוַאב ןישזדניא רעייפ רעטשרע רעד ךיז

 -רעד ןעבָאה סרעטייל ערעייז .זָאלטכַאמ ןעוועג רעבָא ןענייז

 -ענ ייז ןענייז ענערָאלרַאפ יו ,רָאלפ ןעטעביז ן'זיב רָאנ טכיירג
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 ,ןעלַאפ רעטייווצ רעד ךָאנ יורפ ןייא יו ,טקוקענוצ ןוא ןענַאטש
 .ןעשזַאטע עדנענערב יד ןופ ,ןעביוא ןופ ,לעגיופ ענעסַאשרעד יו
 .ןעמַאלפ ןיא עטליהעגנייא ,ןעטלַאהעג רעגנעל ךיז ןעבָאה רענעמ
 ייז ןענייז ,ןעטלַאהסיוא טנעקעג טינ ןיוש ןעבָאה ייז ןעוו ןוא
 .ןעגנורּפשענ ךיוא

 -יוט ןייועג ןוא רעמָאי ַא טימ ןענַאטשעג ןענייז ןעטנוא,
 -קערש ,עדנערהיר ,סירָאטקעּפ עגימורא יד ןופ רעטיײברַא רעדנעז
 ךיז טָאה רָאלּפ ןעטכַא ן'פיוא .סענעצס עכילסעגרַאפמוא עכיל
 רע .?עדיימ גנוי ַא טימ ןַאמ רעגנוי ַא ןעזיוװַאב רעטסנעפ םייב
 רעד ךיז טהעז ייז רעטניה .טנַאה רעד ייב טסעפ רהיא טלַאה
 וצ ךילטרעצ ןיליירפ יד טקירד ןאמרעגנוי רעד .רעייפ רעטיור
 רהיא טזָאל ןוא ןעּפיל יד ןיא שוק א רהיא טינ ,וצ טסורב ןייז
 ןיא ,קָאוװדייס ן'פיוא רעווש ךיז טצעז יז ,גנורּפש ַא טיג יז .ּפָא
 רעּפרעק ןייז ןוא ,רעטנורַא רע טגנירּפש טנעמָאמ ןעטסקענ םעד
 ,טיוט עדייב ,רהיא ןעבעל טרַאה טניל

 טימ םי א .רעייפ רעד טעוװעשוב ןעביוא ןעטרָאד ןואמ
 סרָאלפ עטשרעביוא יד טָאה ךיור ןופ ןעקלָאװ א ןוא ןעמַאלפ
 ןעמַאלפ יד .זָאלב א טניוו רעד טיג זייוונעטייצ ,טליהעגנייא
 ךיז ןעהעז ןַאד ןוא ,טייז א ןָא םָארטש ַא ןעביג ךיור ן'טימ
 ,ןעשנעמ עטלעפייווצרַאפ ןעסאמ טרָאד

 -עגנָא ןוא ּפערט יד טּפאכרַאפ לענש ןעבָאה ןעמַאלפ יד ,
 -םִא ךיז טָאה רָאטייװעלע ןייא (*.םטפעש-רָאטייװעלע יד טליפ
 יירד ערעדנא יד .,ךארק ַא טימ ןעלאפענּפָארַא זיא ןוא ןעסירעג
 ןעמענּפָארא ןוא ןערהָאפוצפױרַא טעיעּפסוא ֿלָאמ ייווצ ןעבָאה
 יד ןעבָאה לָאמ ןעטירד ַא ןערהָאפ וצ .ךעלדיימ טרעדנוה ַא ייב
 רעטרעדנוה יד .ןעריקיזיר ֹוצ טאהעג ארומ סיִאב-רָאטייװעלע
 יד טָאטשנַא .טרַאװעג ןוא טנייוועג שירעטסיה ןעבָאה ךעלדיימ
 ןוא רעטנהענ ןעמוסעגוצ ייז וצ ןעמַאלּפ יד ןענייז ,סרָאטייװעלע
 ןיוש ייז טעװ ןעטרָאד זא ,ןהעזעג ןעבָאה ךעלדיימ יד .רעטנהענ
 םוצ ןָאטעג זָאל א ךיז ייז ןעבָאה ;ןעמוקנָא טינ גנוטער ןייק

 .ץַאלּפ רערעל רעד זיא "טפעש , .טפול א זיא "רָאמייוװעלע , (*
 ,ךיז טגעװַאב םפול רעד ןעכלעוו ךרוד
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 וצ ןוא (ךעלקינַאנ סננוטער) סּפיעקסע רעייפ יד וצ (ךאד) ףור

 .(רעטסנעפ) סואדניוו יד

 .ךַארק רעכילקערש ַא טרעהרעד גנולצולּפ ךיז טָאה ןַאד ןוא ,

 - ,ךעלריימ רעגילדנחעצ ,ןעלַאפעננייא ןיא רָאלּפ רעטעביז רעד

 ,טפעש-רָאטייװעלע םעד ןעבעל ןענַאטשעג טרָאד ןענייז סָאװ

 סָאװ ,ןעמַאלפ םי םעד ןיא ןערָאװעג טרעדיילשעגניירַא . ןענייז

 סרעּפרעק ערעייז ןעמ טָאה רעטעּפש .טעוװעשובענ טרָאד טָאה

 רעסיורג א ןיא ערעדנַא יד ףיוא ענייא גידנעניל ןענופעג

 ,עברוה

 טיילרעייפ יד רעדייא ,עדנוטש עצנַאנ ַא טרעיודעג טָאה סע,

 ןוא ,עדייבעג רעדנענערב רעד ןיא ןעמוקניירא טנעקעג ןעבָאה

 -ָארט) סקָאװ-דייס יד .רעבירָאפ ץלא ןעוועג ןיוש זיא ןַאד זיב

 .עטעדנואווראפ ןוא עטיוט טימ טניילרַאפ ןעוועג ןענייז (ןערָאוט

 יר .ןהעזעג טינ םענייק רהעמ ןיוש ןעמ טָאה רעטסנעפ יד ייב

 ,עדייבעג רעד ןיא ןעבילבראפ ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ עכילקילגמוא

 םעד ןופ עטקיטשרעד רעדָא עטנערבראפ ץעגרע ןעגעלעג ןענייז

 .ךיור ןוא רעייפ

 "טַאּפ ןייק ןוא ןעסנַאלובמַא ןייק טעייטסעג טינ טָאה סע,

 סרעלדעּפ ,סרעשטוב ,טיײל-ירעסַארג ענימורַא יד .ןענעו-לָאר

 -ילדנהעצ .סטרַאקשוּפ ןוא ןעסערּפסקע ערעייז ןעהילטנַא ןעבָאה

 סגרָאמ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןענייז סרָאטס ענימורַא רעג

 | | .סלאטיּפסָאה רעדָא

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה רימ יוװ רעהירפ ןעטונימ ןהעצ טימ ,

 טנעפעעג רעמיצ-סנָאיצקַאדער םעד ןיא ךיז טָאה ,רעדעפ ןרַאפ

 יירעּפילכ עדנעסיירצרַאה ַא טצעזעגסױרַא טָאה סע ןוא ,ריט יד

 -עגניירא זיא ,רעטײברַא רעשידיא ַא ,ןַאמרעגנוי ַא .ןייוועג ןוא

 טנעה ענייז טימ גידנעכַאמ ,ןייוועג ןעשירעטסיה א טימ ןעלַאפ

 .ןערערט טימ ךיז גידנעסיגַאב ןוא

 רע טָאה -- "'!ןהעזעג בָאה ךיא !ייברעד ןעוועג ןיב ךיא

 םיוק .ןעדייר טנעקענ טינ רע טָאה רהעמ ןוא ,טלעמַאטשעגסיױרַא

 וצ ןעגנַאפעגנָא רע טָאה ןַאד .טניהורַאב םהיא טָאה ןעמ סָאװ

 -רַאפ ךיז עלייוו עלַא רע טָאה ,גידנעלהעצרעד ןוא .ןעלהעצרעד
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 ךיז גידנענָאמרעד ,ּפָאק ן'ראפ טּפַאכעג ךיז ןוא טעּפילבעגרעדנַאנ
 ."ןהעזעג טָאה רע סאוו ,סענעצס יד ןָא

* *ִ *' 

 ,ןעריט יד ןוא .עקטסַאּפ-רעייפ ַא ןעוועג זיא עדייבעג יד
 ,ןעטער טנעקעג ךיז ןעטלָאװ ךעלדיימ רעטייברא יד עכלעוו ךרוד
 .ןעסָאלשראפ ןעוועג טנעמָאמ ןעכילקערש םעד ןיא ןענייז

 -טּפיוה ןעוועג דנַאנַאכָאנ געט עכילטע זיא "סטרעװרָאּפ, רעד
 -עג טָאה גָאט רעדעי .עידענארט רעד טימ ןעמונראפ ךילכעז
 טקורדעג ןעבָאה רימ  .ןעטייהלעצנייא עכילקערש עיינ טכארב
 ןעטערטרָאּפ עּפורג ןייא רעטנוא .תונברק יד ןופ ןעטערטרָאּפ
 -ערט ךיז ןעסיג רעדליב עזיד םורָאה :ןענַאטשעג זיא עכלעזא
 ."ןער

 ערעדנַא יד ןופ עכילטע ָאד רימ ןעגנערב ,ליּפשייב סלא
 :גנעט ענעי ןופ "סטרעװרָאפ , םעד ןיא ?ךעלּפעק,

 ןענייז עידעגַארט עטסערג יד, ;"תוּפוח טָאטשנא תויול ,
 ביוא, ;'ןענעקרעד טינ ןעק ןעמ סָאװ ,סרעּפרעק 99 יד טציא
 סיפֶא ןיא ייז טגנערב ,ןעלהעפ סָאװ ,יד ןופ רעדליב טָאה רהיא
 ןיא סָאד --- רעדיילק הּפוח ןופ קנַארש ַא, ;'סטרעװרַאּפ , ןופ
 ַא ןױלב , ;'ָאריּפַאש אטעי ןופ ןעבילבעגרעביא זיא סָאװ ,ץלַא
 ,טנערבראפ רעטומ יד, ;"ןעבילבעג םהיא ןופ זיא לעדיפ עמוטש
 ."ןעביילב ךעל'םימותי יירד ,טנערברַאפ ןהֹוז רעד

 ןעמונעג זיא סָאװ ,חלכ-ןתח ןופ ךליב ןעסיורנ ַא רעטנוא
 יד ךיז טניפעג ,עידעגַארט רעד רַאפ םייצ עסיוועג ַא ןערָאװעג
 - ",ןערָאװעג טנערברַאפ זיא ,הלכ יד ,רעלסעק יקעב , :טפירשפיוא

 יד ןעגנאנעג דָארנ זיא עידעגַארט רעד ןופ ךָאו רעד ןיא
 םעד טָאה .תונברק טימ ןעמונרַאפ זיא עכלעוו ,ארקיו הרדס
 -ֹּפַא ןעט1 םעד ,תבש ,הרדס ןייז ןיא "ךינמ רעקשירַאטעלַארּפ,
 .רעייפ לעננעיירט םעד ןופ תונברק יד ?טשטייטעגניירַא, ,ליר

 ןעווענ זיא קירבַאפ רעד ןופ םיתב-ילעב יד ןעגעג ןרָאצ רעד
 | ,רעייהעגמוא

* * * 

 פעגנעיירט םעד ןיא ןעמוקענמוא ןענייז סָאװ ,יד ןופ היול יד
 טָאה "סטרעוװרָאֿפ , רעד .לירּפַא ןעטמ םעד ןעוועג זיא ,רעייפ
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 -רעוו עטסערג יד טימ ,שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ,ןענרָאמ םענעי

 יד תונברק ערעזנוא ןעבענּפָא טמוק, :ףור םעד טאהענ רעט

 טימ ןַאמ ןאינוי רעדעיי :םעד רעטנוא ןוא ?! ערהע עטצעל

 "! ןאינוי ןייז טימ ,דיירט ןייז

 םעד ןופ לעקיטרַא ןַא ךיז טניפענ רעמונ ןעבלעז םעד ןיא

 "רַאפ יד, :טפירשרעביא םעד טימ דלעפנעזָאר סיררָאמ טעאּפ
 -רעביא םעד טגָארט לעקיטרַא-טייל רעד ןוא ."ריט ענעסָאלש

 ."תונברק יד ייב , :טפירש

 "סטרעװרָאפ , רעד טָאה ,לירּפַא ןעט6 םעד ,ןעגרָאמ ףיוא

 רעבלַאה ַא, :רעטרעװ עסיורג טימ שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא

 "סוג ןעסיורנ א ןיא  :ןעטנוא ןוא ,"רעיורט ןיא ןעשנעמ ןָאילימ

 -- .ןעשנעמ דנעזיוט 190 ןופ שטרַאמ-רעיווט ַא טהעג ןעגער

 "ישרַאמ יד --- .ןייוועג ןעשירעטסיה טימ ?ופ ןענייז ןעסַאנ יד

 -ָאה ןעיורפ רעטייברַא ליפ ױזַא ואוו ,הברוח יד ןעהעזרעד עדנער

 טינ ןעביז; :םעד רעטנוא ןוא ."ןערָאלראפ סנעבעל ערעייז ןעב

 ףיוא ?.ירעטעמעס ןירגרעווע ףיוא ןעבָארנַאב תונברק עטנעקרעד

 סיררָאמ ןופ טכידעג א טקורדענּפָא ןיא שזדייּפ רעטשרע רעד

 ."שרַאמ ןערערט רעד , ,דלעפנעזָאר

 ךיא .ןעניואוואוצייב היול יד ןעווענ ךילנעמנוא זיא רימ

 -נַא ןא ןעגעװ ןָאטננישַאװ ןיא ןייז טזומעג נָאט םענעי בָאה

 .ןערעוו טלהעצרעד דלַאב טעוװ סע רעכלעוו ןופ ,טייהנענעלעג
*+ * * 

 ,ןע'קנַאלב סקַאמ טריטסערַא ןעמ טָאה ?ירּפַא ןעט12 םעד

 .ירָאטקעפ רעד ןופ סָאבעלַאב םעד

 ענייז ןוא םהיא ןענענ סעצָארּפ א ןעננאפעגנָא ךיז טָאה סע

 -סעב םעד ןעגננודעג ןעבָאה ,םיטַאבעלַאב יד ,ייז רעבָא .םיפתוש

 ןוא ,ן'רעיוטס סקַאמ ,סראי וינ ןופ רעיִאְל ןעטסניהעפ ןוא ןעט

 א ךיז טָאה טנעה ענייז ןיא ןזַא ,ןעווענ זיא טַָאטלוזער רעד

 יד ןופ ןעטייהלעצנייא עסיוועג ןיא טלעמוטרַאפ תודע רעניטכיוו

 טקידרעװ ַא ןעגָארטעגסױרַא טָאה ירושזד יד ןוא ,ןעטקַאפ
 ,"גירלושנוא,



 רעייפ פעננעיַארט םעד ןופ תונברק יד ךָאנ הבצמ יד
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 .םערגנָאק ןיא רעגרעב רָאטקיװ

 -טנע ,לירּפַא ןעט4 םעד ,נָאטסניד ןופ "סטרעוורָאפ , רעד
 ,עּפורג-ןעילימאפ ַא ןופ דליב ַא שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא טלַאה

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רערהיפ רעד ,רענרעב רָאטקיװ ןֹופ ---

 עכילטע טימס .,רעדניק ןוא יֹוֵרֹפ ןייז ,יקָאװלימ ןיא גנוגעווַאב

 טלהעוורע רע זיא ,ןעלהַאו רעבמעווָאנ יד ןיא ,רעהירפ ןעטַאנָאמ

 םעד ןופ (טַאטוּפעד ,רעהעטשרָאפ) וויטעטנעזערּפער ןערָאװעג

 ןעמוקעג רע זיא טציא ןוא ,(טנעמַאלרַאּפ רענַאקירעמַא) סערגנָאק
 .עלעטש ןייז ןעמענראפ וצ ןָאטננישַאו ןיא

 ןעועג סָאד זיא גנוגעװַאב רעזנוא ןופ עטכישענ רעד ןיא
 ןעטסילַאיצַאס יד ןעבָאה אּפָארייא ןיא ,סעיינ ענידריווקרעמ ַא

 ןוא ,ןעטנעמַאלרַאּפ יד ןיא ןעטַאטוּפעד טָאהעג גנַאל ןופ ןיוש
 טאהעג גנַאל ןופ ןיוש ייז ןעבָאה ,ליּפשייב םוצ ,דנַאלשטייד ןיא

 ,רעבָא ,אקירעמא ןיא ןעטַאטוּפעד עכלעזַא להֶאצ עסיורנ ַא

 ןוא ,אפארייא ןיא יוװ ערעדנַא ץנַאנ ןענייז ןעדנעטשמוא יד ואוו

 ןייז טינ ניפיולרָאפ ןָאק רעטייברא רענַאקירעמא טכע רעד ואוו

 ןיא ,םזילַאיצָאס םֹוצ טלַאק רעבירעד זיא ןוא טסואווַאב-ןעסַאלק
 עדנאנאּפארּפ רעשיטסילאיצַאס רעד טימ סע טהענ אקירעמא
 ןעטרָאד רעדָא ָאד רימ ןעבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .רעווש .רהעז

 םוצ טַאטוּפעד) ןעמילבמעסא ןא רעדָא ןעמרעדלַא ןַא טלהעוורע
 -?ימ ןיא ןוא ,(טָאַאטש ןערעדנוזעב ַא ןופ טנעמַאלרַאּפ ןעלַאקָאל
 -נעס ַא טַאהעג ןיוש רהֶאי ןעבלעז םעד רַאנָאז רימ ןעבָאה יקָאװ
 -עג ַא רערעזנוא .ןעלהַאװ-טדָאטש יד ייב גלָאפרע ןעלענָאיצַאס
 ןופ רָאיעמ ןערָאװעג טלהעוורע ןיא לעדייז ןעמָאנ ן'טימ עסָאנ
 -ברוד ךיוא זיא םהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טדָאטש רעסיורג רעזיד
 ערעדנַא וצ ןעטַאדידנַאק ערעזנוא ןופ לָאצ עסיורנ א ןעגנַאגעג
 סורדנייַא ןא טכַאמענ טָאה ץלַא סָאד .ןעטמַא טדָאטש עגיטכיוו
 -רע ןעצנַאג םעד ןופ עטסניטכיוו סָאד רעבָא .דנַאל ן'רעביא
 רךָאטקיװ ןופ גנולהעוורע יד ןעוװעג זיא יקָאװלימ ןיא נלָאפ
 ,סערננָאק םוצ רענרעב

 יורנ א ןעוועג ךילקריוו סָאד זיא ,ןעטסילאיצַאס ,זנוא ייב
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 -גנַאל רעד ןיא לעטיּפַאק רעניטכיוו רעייהעגנוא ןא ,בוט-םוי רעס

 ,אקירעמא ןיא גנונעואב רעזנוא ןופ עטבישעג רעמאז

 רעד) גָאט םענעי ןופ "סטרעוורָאפ , ןיא ?עקיטרַא-טייפ רעד

 יד םימ טפירשרעביא ןַא טַאהעג ךיז רעביא טָאה (?ירּפַא רעט4

 ןעטשרע םוצ -- טנייה זיא גָאט רעשירָאטסיה א, :רעטרעוו

 טסילאיצָאס ַא טימ סערגנָאק רענַאקירעמַא רעד ךיז טנעפע לָאמ

 ."םהיא ןיא

 טייקבילנעזרעּפ עטסגיטביוו יד ןעוועג זיא רעגרעב רָאטקיװ

 -םיוו יד ןופ רענייא ןוא יקָאװלימ ןופ ןעטסילַאיצַאס יד ןעשיווצ

 -ליבעג א ןעוועג זיא רע .גנוגעוַאב רעצנַאנ רעזנוא ןיא עטסניט

 ןוא ןעליוו ןעטסעפ ַא טימ שנעמ 8 ,רעקנעד ַא ןוא ןַאמ רעטעד

 .טסייג סגנומענרעטנוא טימ

 ןעכילטסירק א ןופ ,ןרָאגנוא ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא רע

 ןַא ןעוועג זיא גנוהיצרע ןייז ןוא ,רעטומ רעשידיא ַא ןוא רעטָאפ

 ןעועג טייצ עגנַאל ַא רע ןיא יקָאװלימ ןיא .,עשטייד-שירַאגנוא

 ןעשיטסילאיצַאס ןעשטייד ןעניטרָאד םעד ןופ רָאטקַאדער רעד

 -ַאו ןעשילגנע ןא טריטקאדער רע טָאה רעטעּפש .טַאלבנעכָאװ

 ןעסָאנעג רעקַאװלימ יד ןעוו ,רעטעּפש ךָאנ ןוא .,ךיוא טַאלבנעכ

 ,"רעריל יקָאװלימ , (ןעשילגנע) ןעבילגעט םעד טעדנירגעג ןעבָאה

 -עג טָאה רע .רָאטקאדער ןייז ראפ טכאמעג םהיא ייז ןעבָאה

 ַא טימ ןעכַארּפש עדייב ,שטייד יו טוג ױזַא שילננע ןעבירש

 טימ ןוא ןעקנאדעג עלענינירַא טימ ,ליטס ןעגיטפערק ,ןערָאלק

 ,רָאמוה

 גנורעקלעפאב יד םגה ןוא ,טדָאטש עשטייד א זיא יקָאװלימ

 יד ןוא ,עטריזינאקירעמא גידנעטשלאפ א ןעוועג ןיוש ןאד זיא

 יד ןיא ,ןעדָאכ רהיא ןערָאלראפ ןיוש טָאה ךארּפש עשטייד

 -עגוצ רעסעב ןעועג רעטײברַא רעקַאװלימ יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ

 ןיא ואוושרעדנא יו ,גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד וצ טסאּפ

 סָאד יו ,טסואוועג טָאה רעגרעב .ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד

 םעד ךרוד ןוא עיגרענע רעגידריווקרעמ ןייז טימ .ןעצונוצסיוא

 ןעבראוורע ךיז טָאה רע סָאװ ,סולפנייא ןעכילנעזרעּפ ןעסיורג

 -שטייד יד ןעשיווצ יו טוג יוזא ,עדנעדייר-שילגנע יד ןעשיווצ





 רעגרעב ר ָאט קיוו



 19 1911 ןיא

 -איצַאס עטסקרַאטש יד טיובעגפיוא רע טָאה ,רעטייברא עדנעדייר

 .דנאל ןיא עיצאזינַאנרָא עשיטסיל
* * +* 

 -ייב בָאה ןוא ןָאטננישַאו ןייק ןערהָאפעגרעבירַא ןיב ךיא

 ץַאלּפ ןייז ןעמונרַאפ טָאה רענרעב ןעוו ,ענעצס יד טניואוועג

 ןיא ןערעמיצ ענייז טכוזַאב בָאה ךיא .,טיילסערגנָאק יד ןעשיווצ

 -םיוא ?עיצעּפס טָאה גנורינער יד עכלעוו ,עדייבעג רעסיורג רעד

 -ַאװ ןיא בָאה ךיא .טיילסערגנָאק ןופ סעסיפָא יד ראפ טיובעג
 .געט יירד טכַארבראפ ןָאטגניש

 ,פירּפַא ןעט6 םעד ,רעמונ "סטרעוװרָאפ , ןעבלעז םעד ןיא
 טניפעג ,תונברק לעננעיירט יד ןופ היול יד ןעבירשַאב זיא סע ואוו
 רעד רעטנוא ,ןָאטננישאוװ ןופ לעקיטרַא רעגנַאל ַא רעניימ ךיז
 ."סערגנָאק ןיא גָאט רעטשרע ס'רענרעב רָאטקיװ, : טפירשרעביא

 .רעהירפ 'ופ ןעוועג טנאקעב ן'רעגרעב רָאטקיװ טימ ןיב ךיא
 -וצ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז רימ ןעוו ,געט יירד עזיד ןיא רעבָא
 -ָאנ ןעראוועג רימ ןענייז ,טסעומשעג גנַאלןעדנוטש ןוא ןעמאז
 .דניירפ עטנעה
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 -םיױרַא ס'ווָאנַארַאב --- "רדס ַא ייב ןעציז ןיוש געמ ןעמ,
 .רעפטנע ןיימ -- .לעקיטרַא םעד ןעגעג טירט

 -שרע רעד) 1911 ,לירּפַא ןעט15 םעד ןופ "סטרעוורָאפ , ןיא
 -נוא ?עקיטרא ןא רעניימ טקורדענּפָא ןעוועג זיא ,(חסּפ גָאט רעט
 רעד ?.אקירעמא דובכל ןוא חסּפ דובכל, :ןעמָאנ םעד רעט
 ןעבָאה ןעדיא, זא ,קנאדעג םעד ןיא ןעבעגעג טרעוו ןָאט םנורג
 ייז ןא ,ןעגָאז ךיוא ריִמָאְל ןוא ,חסּפ דובכל טצוּפעגסיױא ךיז
 -ךעוו ערעדנַא טיס .אקירעמַא דובכל טצוּפענסיוא ךיז ןעבָאה
 ןעמערַאװ םעד טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז ןעבָאה רימ , :רעט
 טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,חסּפ וצ להיפעג
 " אקירעמַא וצ ןעבָאה רימ סָאװ ,לחיפעג ןעכילדניירפ םעד

 : תורוש עדנעגלָאפ יד טימ ןָא ךיז טגנַאפ לעקיטרַא רעד
 סעילימאפ עשידיא עטעדליבעג ענעטירשעגטרָאפ עליפ ןיא,

 רהאי גיצנַאװצ טימ ןעו .רדס םייב ןעסעזעג ןעטכענ ןעמ ןזיא
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 טסילאיצַאס רעשידיא ַא זא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טלָאװ קירוצ

 ַאזַא ןעמ טלָאװ ,בוט םוי ןעשידיא ַא טימ ךיז טריסערעטניא

 -ריטַאנ ץנַאנ ַא סָאד ןיא טנייה .קעובצ ןעפורעג טסילַאיצַאס

 .ךַאז עכיל

 -ענ טינ רעקנעדיירפ ַא טָאה קירוצ גיצנַאװצ רהאי ַא טימ

 טנייה .קלָאפ ןעשידיא םעד וצ סערעטניא ןייק ןעזייווסיורא טרָאט

 טָאה תונברק ןעמָארנָאּפ יד ןופ טולב יד טיס !ןיוש ןעמ געמ
 .טפיוקעג טכער עזיד ךיז ןעמ

 ענעדישרַאפ רעטרעדנוה ןיא !גנורעדנע ןַא רַאפ סָאװ,

 ןעטוג וצ גנורעדנע ןא .ןעקרעמ סָאד ךיז טזָאל ןעטייהלעצנייא

 -ַאב רערעכילשנעמ א וצ ,דנַאטשראפ ןערעטיירב ַא וצ ,סָאד זיא

 .ןעלהיפעג ענענייא יד וצ ,ןייֵלַא ךיז וצ גנוהיצ

 ףיֹורַא טמוק ,גנורעדנע רעזיד ןעגעוו טכַארט ןעמ ןעוו ןוא,

 רעטעדליבעג רענעטירשענטרָאפ רעד .עטייווצ א ןעניז ן'פיוא

 טימ ןעדָאלעגנָא אּפָארייא ןופ רעבירַא רעהַא טמוק טנַארגימיא

 רע טהענ לעכיימש ןעניטפינ ַא טימס .אקירעמא וצ גנוטכאראפ

 רעטרעווילגרַאֿפ ַא טביילב ?עכיימש רעד ןוא ,ףיש ןופ רעטנורַא

 .גירעדינ םהיא ייב זיא סעשינַאקירעמא סעלַא .,ןעּפיל ענייז ףיוא

 םעד ףיוא ןעקוק ֹוצ גהנמ א טלעצרָאװעגנייא ןיא אּפָארייא ןיא

 ַא .רעטנורַא ןעביוא ןופ ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןעבעל

 ןופ דירַאי א ,םזילַאנרושז "ןעלענ , ןוא סרעצַארק-לעמיה ןופ דנַאל

 -ראד סייוו ןעמ סָאװ ,ץלַא ןיא סָאד --- ףָאלב ןופ ןוא סענזיב

 ,סטייטס דעטיינוי יד ןענעוו ןעט

 -לעז םעד ףיוא אּפָארייא ןיא טלעדנאהאב טרעוו אקירעמַא,

 .ןעדיא ןעלדנאהאב ןעטסירק עשיטימעסיטנא יוװ ,רענייטש ןעב

 ? ןרעלעפ טָאה קלאפ עשידיא סָאד זַא ,ןענעקייל רעוו ןעד ןעק
 ןעד ןעמ ןעק .טינ םהיא ןיא ייז ןעהעז ןערעלעפ יו רהעמ רעבָא

 ? "טייקלעג , ןוא ףָאלב ךס ַא ךיז ןיא טָאה אקירעמא זא ,ןענעקייל

 ןיא טינ ןעמ טקנעדעג סָאד יו רהעמ זַא ,רעבָא זיא קילננוא רעד

 ,אקירעמַא ןענעוו אּפארייא

 -ילעטניא רעד טמוק קורדנייא ןעניטייזנייא ןעזיד טימ ןוא ,

 ןיא םייה רעטלַא ןייז ןופ רעבירַא טנַארגימיא רעשידיא רעטנעג

 ."רעיינ רעד
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 -על רעד םוא ,תורוש עלַא עזיד טכַארבענ ָאד בָאה ךיא
 -רַא םעד ןופ טלַאהניא םעד ןעגעוו ףירגַאב ַא ןעבָאה לָאז רעז
 ענהעש יד ףיוא ןעזיוװעגנָא םהיא ןיא טרעוװ רעטייו .לעקיט
 -ערטש עלעבָאנ יד ףיוא ,ןעבעל ס'רענַאקירעמַא םעד ןופ ןעכירטש
 -נָא ?לעיצעּפס טרעו סע ,קלָאפ רענַאקירעמַא םעד ןופ ןעגנוב
 ,גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ סקואוו םעד ףיוא ןעזיוועג

 ןענעו טקנוּפ רעד לעיצעּפס ךימ טריסערעטניא רעבָא ָאד
 -ןרעגסיורא טָאה לעקיטרַא םעד ןופ טייז עזיד .רדס םייב ןעציז
 -אנענ עניימ ןופ לָאצ רעשביה ַא ייב טייהנעדירפוצנוא ןעפ
 םעד טָאה רעבָא ?ייט רעשביה ַא .?ןעטסיסטרעוװרָאפ,-ןעס
 ,טסירנַאב ל?עקיטרַא םעד ןופ טסייג

 ,ןעגנולמַאזרַאפ עניילק ףיוא רַאנָאז ןוא ,רעזייה עטאווירּפ ןיא |
 ,ןעטאבעד עסייה ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ןיוש געמ טסילאיצַאס רעד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד
 קעובצ ןיוש םהיא ןעמ טעװ ךַאז ַאזַא רַאפ זַא ,רדס םייב ןעציז
 ניטכיר ןעוועג זיא ,טנייצעגסיױרַא ךיז טָאה ,סָאד --- ,ןעפור םינ
 -נַא ןַא .דניירפ ןוא ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ לייט ַא ןעגעוו רָאנ
 .טעטסירטנע ןעוועג ןיא ,רערעסערג א טכייליפ ןוא ,לייט רעד
 עמהענעגנַאנוא ןַא סלַא טכַארטַאב ?עקיטרַא םעד טָאה דצ רעזיד
 םעד ןופ טסייג םעד ןעגעג תוסרוקיּפַא סלא ,גנושַאררעביא
 רהָאי גיצנַאװצ טימ ןַא ,טגָאז לעקיטרַא רעד ."סטרעוורָאּפ,
 ןעציז ןענעװ ןעמיורט טנעקענ טינ טסילַאיצַאס ַא טָאה קירוצ
 ףיוא בלַאה ןוא שיט ס'רעטומ ןייז ייב ןעדייס) רדס ַא ייב
 ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ,(סַאּפש
 וצ ןעננוהיצַאב עבלעזיד טָאהענ ךָאנ טָאה גנונעװַאב רעזנוא
 סָאװ ,ןעשנעמ א ףיוא יו ,טקוקעג רימ ףיוא טָאה ןעמ .םעד
 ."סטבער, טייוו וצ קעוַא זיא

 -ייז ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא ואוו ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ואוו
 -רַאפ רעייז טקירדענסיוא ןוא ןעסָאנעג ןעמוקענוצ רימ וצ ןענ
 ןעבָאה סע .ןעבירשענ לעקיטרַא םעד בָאה ךיא סָאװרַאפ .,סורד
 טימ ןעווענ ןענייז סָאװ ,עכלעזַא גונעג ןענופענ ךיוא רעבָא ךיז
 ךימ טָאה טסעטָארּפ רעד .ןענַאטשרעּפניַא גידנעטשלַאפ רימ
 רעד ןיא טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעטסעטָארּפ יד ןָא טרעניארע
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 יד רַאֿפ ןעסָאנעג ערעדנַא ןופ ןוא ןָאשיײאיסָאסַא "סטרעוורָאפ ,

 ןעוו ,"סטרעוװרָאפ , ןיא טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנורעדנע עלַא

 ןופ טייהנעזעװבַא ןא ךָאנ רָאטקַאדער ןערָאװעג קירוצ ןיב ךיא

 .רהָאי ףניפ עּפַאנק

 -ַאט רעזנוא ,ווָאנַארַאב .מ טָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק א טימ

 -רַא ןַא טקורדענּפָא ?סטרעוװרָאפ , ןיא ,רעטייברַאטימ רעלופטנַאֿכ

 -עג טסעטָארּפ ןעגיזָאד םעד טלעניּפשענּפָא טָאה רעכלעוו ,לעקיט

 -םילאנָאיצַאנײטנַא םעד גידנעמענ .רדס םוצ גנולעטש ןיימ ןעג

 ךיז טָאה רע ןוא ,טייוו וצ קעווא רע זיא ,טקנוּפדנַאטש ןעשיט

 .ףרַאש וצ טקירדעגנסיוא

 סע .ףרַאש וצ ךיוא טכייליפ טרעפטנעעג םהיא בָאה ךיא

 עטַאבעד רעד ןופ גנַאלקּפֶא ןא .עטַאבעד עסייה ַא ןעוועג זיא

 טעמכ ןוא רעּפעש ןוא רעזייה רעטנעזיוט ןיא טרעהענ ךיז טָאה

 א ןופ רעדָא שטנערב גניר רעטייברַא ןַא ןופ גניטימ ןעדעי ייב

 .ןאינוי

 .טקנוּפדנַאטש ןיימ ןופ ןעטסנוג וצ טייברַאעג טָאה טייצ יד

 יד ןעמוקעג זיא סע ..רהָאי רֶאֹּפ א ןעגנַאנעגקעװַא ןענייז סע

 זַאנַאאצַאנ רעד .ןעשינערעקרעביא עסיורג עלַא יד טימ ,חמחלמ

 עסיורג ,עסיורג א ןוא ןעניטשענ קרַאטש זיא ?היפענ רעשיטסיל

 ןיימ ןופ טכארבענפיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןופ טעטירָאיַאמ

 .ךיא יװ ױזַא ןעלחיפ ןעמונעג ןיילא ןעבָאה ,לעקיטרא ןעגיד'חסּפ

4 | 

 .ןעצנעדנַאּפסערָאק ןוא סעדער ס'קעדַאלוװ .ב

 עטפֶא טקורדעג "סטרעוװרָאפ, רעד טָאה 1911 רהאי ןיא

 רעד .קעדַאלװ .ב ןופ ,טדעטש רענַאקירעמַא ןופ ןעצנעדנַאּפסערָאק

 טנאקאב טוג ןעװעג ןיוש גנוגעװַאב רעזנוא ןיא ןיא ןעמָאנ

 "אב טוג רע זיא דנַאלסור ןופ ןעטסילאיצַאס עשידיא יד ייב ןוא

 -ַאלװ .ב זיא ןעטרָאד .זנוא ייב יו רעהירפ ךָאנ ןעוועגנ טנאק

 טמהירַאב ןעוועג (ינרַאשט ךורב זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז) קעד

 רעד ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ .ןעטסידנוב יד ןעשיווצ

 ,טנַאלַאט רענדער ןייז רַאפ ,לַאסַאל רעגנוי,

 זיא רע .1008 רהָאי ןיא טרירגימיא רע טָאה אקירעמא ןיא
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 -עג טימ ,רעכיוה ַא ,גנוי רענהעש א ,טלַא רהָאי 22 ןעוועגנ ןַאד
 .רָאה ענעטעמַאס עטלעזיירק

 -ַאב רעזנוא ראפ רע זיא רענדער סלא גנובַאנַאב ןייז טימ

 ןעראוועג ךיילנ ןיא רע .,טסַאג רענעמָאקליװ א ןעוועג גנוגעוו

 רעד רעטנוא דנאל ן'רעביא רוט א טכַאמעג טָאה רע ןוא ,גיטעט

 ןופ ָארויב סנָאיצַאטיגַא רעשידיא רעגידטסלאמאד רעד ןופ גנוטייל

 ,ײטרַאּפ רעזנוא

 ,ץַאלּפ ןעדעי טעמכ ,טדעטש לָאצ עסיורג ַא טכוזאב טָאה רע
 ןיא סָאװ ,עּפורג א ,טפאשלעזעג א ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו

 ןופ שטנערב א -- ,גנוגעוואב רעזנוא טימ ןעדנובראפ ןעוועג

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ שטנערב רעשידיא ַא ,גניר רעטייברַא

 יד ןיא ןיא טייצ רענעי וצ ,ןָאינוי עשידיא ַא רעדָא ,ײטרַאּפ

 עשביה רעדָא ,טדָאטש ַאזַא ןעועג טינ ןיוש סטייטס דעטיינוי
 עשידיא עדנעסקַאװו א ןענָאמרַאֿפ טינ לָאז סָאװ ,לעטדעטש

 ןא ערעזנוא ןעווענ םוטעמוא טעמכ זיא ,ָאזלַא .גנורעקלעפַאב

 .עיצַאזינַאנרָא

 םוטעמוא ןוא ,טכוזַאב טדעטש עלַא עזיד טָאה קעדַאלװ

 "טקעדעג , טָאה עזייר ןייז .ןעטלַאהעג סרושטקעל ןוא סעדער

 -וסַאּפ םעד זיב םי ןעשיטנַאלטַא ןופ ןעדנעגעג עטסנעדישרַאפ יד

 -נייא עדענעק ,אקיסקעמ זיב (ַאדַאנַאק) עדענעק ןופ ןוא ןעשיפ
 -וצ זנוא ץַאלּפ ןעגיטכיו ןעדעי ןופ רע טָאה ָאזלא .ןעסָאלשעג
 .ףירב עזייר טקישענ)
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 ,דנַאלשטייד ןיא םבראמש שטיוועש יעגרעס

 רעד טָאה (1911) רהָאי םענעי ןופ רעבָאטקָא ןעט9 םעד
 -לע ,זנוא ייב טָאה עכלעוו ,טכירכַאנ ַא טקורדעג ?סטרעוורַאפ,

 סע .להיפעג-רעיורט ןעפיט ַא ןעפורעגסיורַא ,ןעטנארגימיא ערעט

 -לעוו ,ןָארַאב רעשיסור רעד ,שטיוועש יענרעס ןעבראטשעג זיא
 -יטסילאיצַאס רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכ

 ףיוא רענדער רעראברעדנואוו רעד ,אקירעמַא ןיא גנונעוַאב רעש

 רעכלעוו ,ןַאמ רעלופטנַאלַאט ,רענהעש רעד ,ןעכארּפש עכילטע
 יד ןעבעל ןעניטסייג רעזנוא ןיא עֶלָאר אזא טליּפשעג טָאה
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 ךיוה ױזַא ןעבָאה רימ ןעמעוו ןוא ,אקירעמא ןיא טייצ עטשרע

 רע ואוו ,ןרעייב ,ןעכנימ ןיא ןעברָאטשעג ןיא רע ,טצעשעג

 .טלעוו עיינ יד ןעזָאלראפ טָאה רע טניז ,טניואווענ טָאה

 טרעוו "ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב , דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא

 -עמא ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעד ןענעוו טלהעצרעד

 ,204 ,208 ,288 ,108 ,109 ,89 ,88 סעשזדייּפ ןעטרָאד העז) אקיר

 ,458 ,218 ,277 ,276 ,278 ,274 ,278 ,תכ ,1 ,210 ,9

 ייב ,דנַאב ןעבלעז םעד ןיא ךיז טניפענ דליב ןייז .(6

 | .108 שזדייּפ

 ןעבָאה רימ רעכלעוו ךרוד ,גנוריסַאּפ רעד ןעגעוו ךיוא העז

 דנַאב ןעטירד םעד ןיא ,1898 רהֶאי ןיא ,ךירוצ ןיא טנענעגַאב ךיז

 ,531 ,980 ,829 ,528 סעשזודייּפ) "ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב ,

2, 334). 

 -שיטַארעטיל א טעדנירגעג שטיוועש טָאה דנַאלשטייד ןיא

 -עג ןזיא עכלעוו ,"סומיסיצילּפמיס , ,טַאלבנעכָאװ עשיטסירָאמוה

 ערעדנַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא יז ןיא רעטעּפש .טמהיראב ןעראוו

 .טיונ ןופ ןערהָאי ןעוועג ןענייז ןערהָאי עטצעל ענייז .טנעה

 -רָאפ, ןיא ןיא טיוט סע'שטיוועש ןעגעוו גנודלעמ רעד ןיא

 ןייז זיא םעד ךָאנ דלַאב זא ,טעטכירַאב ןעוועג ךיוא "סטרעוו

 עזיד ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא .דרָאמטפבלעז ןעגנַאנַאב יורפ

 -נַא ןייק טינ ןעװעג זיא יז זַא ,טרהעלקרע טרעוו ?רעטעלב ,

 ןיא ,ץיװָאקַאר ןָאפ ענעלעה ענהעש עטמהירַאב יד יוװ ,ערעד

 "עוו רעביא ןוא ,טבילרַאפ ןעוועג זיא לַאסַאל דנַאנידרעפ ןעמעוו

 ןעבלעזמעד ןיא ,לעוד ַא ןיא ןעבעל ןייז ןערָאלרַאפ טָאה רע ןעמ

 ךימ טָאה שטיוועש יװ ,טלהעצרעד טרעוו (271 שזדייּפ) דנַאב

 ס'רעניימ ןיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ,טלעטשעגרָאפ רהיא רַאפ

 זיא עכלעו) עטַאבעד יד ןעמוקענרָאפ זיא סע ואוו ,רעטַאעט

 ירנעה ןוא ןע'שטיועש ןעשיוצ (עשירָאטסיה ַא זנוא רַאפ

 .ןע'שזדרָאשזד

 רָאּפ יד ךיז טָאה טיוט סע'שטיוועש רַאפ טייצ עטצעל יד

 ןהֶא ,ןיילַא ןעבילבעג זיא יז ןעו ןוא .,טגַאלּפענ קרַאטש קלָאפ
 דנע ןַא טכַאמעג יז טָאה ,עדנעלע ןַא ןוא לעטימסנעבעל םוש

 .ןעבעל רהיא וצ
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 .ןע'טעננעב דלָאנרַא טימ ךיז ןעגעגַאב ךיא

 קרָאי וינ ןייק זיא ,1911 ,רהָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןיא

 ךיא .טעננעב דלָאנרא רעלעטשטפירש רעשילננע רעד ןעמוקעג

 .ןעראוועג טנאקאב םהיא טימ ןיב

 טסירטעלעב ןעטסעב םעד ראפ ןעטלַאהעג םהיא בָאה ךיא

 ,ןענַאמָאר ענייז .טייצ רעזנוא ןופ ךארּפש רעשילננע רעד ןיא

 -סיורַא רימ ןיא ןעבָאה "רעננעהיעלק , ןוא "סליעט סוויאוו דלוָא ,

 ףיֹוא ןעדאלעננייא םהיא בָאה ךיא ,גנורעטסייגַאב ןעפורעג

 ,"ראולוב עפאק , ןארָאטסער ןענידסלאמאד םעד ןיא שטנָאל

 ןעטרָאד ןוא .טירטס עטנהעצ רענרָאק ,וינעווע רעטייווצ ףיוא

 ןעדנוטש ריפ טכַארבראפ ,ךיא ןוא רע ,יורפ ןיימ ,רימ ןעבָאה

 -יסור יד ןענעוו ךילכעזטּפיוה ,רוטַארעטיל ןענעוו ןעסעומש ןיא

 ,טרעטעגרַאפ טָאה רע עכלעוו ,סרעטסיימ עש

 -װעיַאטסָאד ןוא יֵָאטסלָאט ,וועינעגרוט ןופ קרעוו יד טימ

 ןעננוצעזרעביא עשיזיוצנַארפ ךרוד טנאקאב ןעוועגנ רע זיא יקס

 ךארּפש-רעטומ רהיא טָאה רע ןוא ,ןיזיוצנַארפ ַא זיא יורפ ןייז)

 .(ךילדנירג טנעקעג

 -וצ טייקמאזקרעמפיוא ןיימ זיא ,םהיא טימ סעומש ןיימ ןיא

 ןעננוהיצַאב ענייז ןיא ךירטש ןעסיוועג ַא וצ ןערָאװענ ןעניוצעג

 ייב טניפעג ןעמ סָאװ ,ךירטש ַא ,ןימעגלַא ןיא רעלעטשטפירש וצ

 טינ רעבָא ,אקירעמַא ןוא דנַאלננע ןיא ןעטסילַאער עניטכיוו עלַא

 -עלָאט רהעמ ןענייז ,עשיסור-טינ יד ,ייז .עשיסור יד ייב

 א ןעו .?ייטרוא רעייז ןיא גנערטש יוזא טינ ןענייז ייז .טנַאר

 ןעביול ,ַאמאדדָאלעמ ןעביירש רע נעמ ,טנַאלַאט טָאה טסילעוװָאנ

 ,ךיוא םהיא ייז
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 .ָאטש ןחעצ רעד ןופ טנעמאדנופ םעד רימ ןענעל ךילדנע
 םעד עינָאמערעצ יד --- .עדייבעג "םטרעוורָאפ , רעניק

 ,1911 ,רעבמץעווָאנ ןעטלפ

 "סטרעוװורָאפ , עגיקָאטש ןהעצ יד ןעיוב םייב טייברא יד

 םעד רַאפ דרע יד גידנעבָארג .ןעניוצראפ ךיז טָאה עדייבעג
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 "או ןעקראטש א ןָא ןעסיױטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,טנעמַאדנופ

 רעדייא ,טלעג ןוא טייצ ,הימ ליפ טסָאקעג טָאה סע ,לַאװק רעס

 -נוא .טרעיומראפ ןוא ןעטָאשראפ גידנעטשלָאפ םהיא טָאה ןעמ

 -קעּפסניא יד ךיוא יו ,םהעב רעדירב יד ,ןערָאטקעטיכרַא ערעז

 רעד ןופ גנולײטּפָאוב) טנעמטרַאּפעד גנידליב םעד ןופ ןערָאט

 םימ ןיוש ןעק ןעמ ןא ,טרהעלקרע ןעבָאה ,(גנוריגער-טדָאטש

 -עג יד ןעיוב ןעביוהנָא ןוא טנעמַאדנופ םעד ןענעל טייהרעכיז

 .עדייב

 -נופ םעד ןענעל וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ָאזלא ,ךילדנע

 ַא טימ ןעמ טָאה ,1911 ,רעבמעװָאנ ןעט28 םעד ,טנעמאד

 ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא ,סעדער טימ ןוא עינָאמערעצ רעסיורנ

 ןעטשרע םעד טגעלעג ,עדנעזעוונא דנעזיוט גיצנאווצ-ןוא-ףניפ

 .ןייטשלעקניװ

 -ערעצ רעניזָאד רעד ייב "רערעיומ , ןופ עלָאר רעד טימ

 ,םער ןעוועג דבכמ ןָאשייאיסָאסא "סטרעװרָאפ , יד טָאה עינָאמ

 -ניו םעד "טנעלעג, בָאה ךיא תורוש עזיד טביירש סָאװ

 ןופ דנאבראפ) ןאינוי סרעיעקלירב יד טָאה וצרעד ןייטשלעק

 רַאפ טכַאמעג לעיציּפָא ךימ רעהירפ געט רָאֹּפ ַא טימ (רערעיומ

 .עטראק סדילגטימ ַא ןעבעגענסיורא ךימ ןוא דילנטימ א ןערהיא

 -נאוו ,םיובנעגייפ .ב ןופ ןעראוועג ןעטלַאהעג ןענייז סעדער

 -קרָאװ, םעד ןופ (רָאטקאדער ףליהעג) רָאטידע טיײאישָאסַא ,ּפוָאה

 רעטערקעס ,ןייטשנייוו .ב ,ןיקנעּפ בָאקיישזד ,"טיעקָאװדא ס'נעמ

 ןוא ("שטייד ןָאעל ,ןעטפַאשקרעוװענ עשידיא עטגינייארַאּפ יד ןופ

 | ,ערעדנַא

 וצ ,ןעטנוא טרהיפענּפָארא ךימ ןעבָאה רערעיומ ע'תמא יד

 ןעטראד .טנעמַאדנופ םעד טנעלענ טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד

 עטרעבליזַאב א ןוא ,"עינלעק , ענרעבליז א ןעבעגעג רימ ןעמ טָאה

 ןוא ווא רעכלעוו ,רענָאיצולַאװער רעשיסור רעטמהירַאב רעד (*

 -ןאפ טייצ עצרוק א ןַאד טָאה ןוא ריביס ןופ ןעפָאלטנא 1001 רהאי

 סעשודייפ ,"רעטעלב , ןופ דנַאב ןעטרעפ העו) קראי וינ ןיא טכַארב

 ןעמוקעג רעדיוו רע זיא ,1011 ןיא ,טצוא .(958 ,284 ,284 ,9

 -אוצַאס ןעשיסור םעד ןופ רָאטקאדער ןעראוועג זוא רע ןוא ,זנוא וצ

 ."רומ יוװָאנ, טאלבנעבכָאװ ןעשיטסול
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 ּםעלק ענידטש'רמולכ רָאֹּפ א ןעבענעג בָאה ךיא .?עגאווטנורג,
 -ענ בָאה ךיא זא ,ןעסייהעג טָאה סע  .גיטרַאפ ןוא ,ןייטש א ןיא
 -עג רעגיקָאטש-ןהעצ רעזנוא ןופ ןייטשלעקניוו ןעטשרע םעד טנעל
 ,עדייב
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 --- .ידעטקענעקס ןיא ךוזַאב ןיימ --- .ןעגיז עשיטסילאיצָאס
 גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד טימ דיירפ רעזנוא

 .דנַאלשטייד ןופ

 ייטראּפ רעזנוא טָאה ,1911 ,רעבמעווָאנ ןיא ,ןעלהאוו יד ייב
 -בַאפ עניטכיו ַא ,ידעטקענעקס ןיא גיז ןעדנעצנעלג ַא טָאהעג
 טלהעוורע ןיא ןעטרָאד .קראי וינ טַאַאטש םעד ןופ טדָאטש קיר
 ןוא ,רָאיעמ ףיוא טַאדידנאק רעזנוא ,ןָאל שזדרַאשזד ןעראוועג
 רעד ,ילבמעסַא רעד ןיא טַאדידנַאק ַא רערעזנוא ,פירעמ ןהאשזד
 ,טרָאטש יד) ינַאבלֶא ןופ ילבמעסַא רעד ןיא טסילַאיצַָאס רעטשרע
 ,(קרָאי וינ טַאַאטש םעד ןופ גנורינער יד ךיז טניפעג סע ואוו

 -ָאס ןעראוועג טלהעוורע ךיוא ןענייז םייצ רעבלעזרעד וצ
 ןיא ןעמילבמעסַא רעדָא ראיעמ ףיוא ןעטַאדידנַאק עשיטסילאיצ
 ,רעצעלּפ ערעדנַא

 ןיא ןעטָארטענניירא זיא ןָאל ןעוו ,ראונַאי ןעטשרע םעד
 טאהענ בָאה ךיא .ידעטקענעקס ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,טמא ןייז
 רעטלָאװ טימ ךיוא ןוא ראיעמ םעיינ םעד טימ ךערּפשעג ַא
 רךימ ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעטערקעס טַאװירּפ ןייז ,ןע'ןאמּפיל
 .(*ןַאמרעגנוי רעשידיא רעניהעפ ַא סא קורדנייא ןַא טכַאמעג ךיילג

 ,קראי וינ ןיא ןעוועג זיא ןָאל ןעוו ,רעטעּפש ןעכָאװ יירד
 םינּפ תלבק א טכַאמענ םהיא רַאפ ןעסָאנעג עשידיא יד ןעבָאה
 .רענדער יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,לָאה ןָאטנילק ןיא

 -לימ ןופ גיז ןעשיטסילאיצַאס ןעסיורג םעד וצ בָאגוצ סלַא
 א ןופ ןוא ?יררעמ ןוא ןָאל ןופ גנולחעוורע יד טָאה ,יקָאװ
 דנאל ן'רעביא ןעטאדידנַאק עשיטסילאיצַאס ערעדנַא עהייר עצנאג

 -טוול טפיוה רעד רע זוא ,ןעבירשעג ןערעוו רעטרעוו עזיד ןעוו (*
 -ָאנ ַא טָאה רע ןוא ,"דלריָאװ  קראי וינ רעד ןיא רעביירש לעקיטרַא
 ,דנאל ןעצנַאג ן'רעבוא ןעמ
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 -נעהערפרע ןַא טכַאמענ זנוא ףיוא (עגיטכיוו עכלעזא טינ םגה)

 -עוואב רעזנוא זא ,ןהעזסיוא ןעמונעג טָאה סע .קורדנייא ןעד

 .אקירעמא ןיא ןעדָאב ןעטסעפ א וצ ןיוש ךיז טגָאלשרעד גנוג

 ץלא ךָאנ עציטש עלארָאמ עטסניטכיוו רעזנוא זיא ךָאד ןוא

 .דנאלשטייד ןופ גנונעוואב עשיטסילאיצָאס יד ןעוועג

 רעטלַא רעד ןופ הלכ עמערָא ןַא יו יױזַא ןעוועג ןענייז רימ

 ןעכייר א טָאה יז סָאװ סָאד ,ןדנ ןיא ןָא ןתח א טיג סאוו ,םייה

 .אקירעמא ןיא רעטעפ

 ןעזיונַא רימ ןענעלפ רערעזנוא גנולמאזרַאפ רעדעי ףיוא

 .עיטארקָאמעדלאיצַאס עשטייד יד זיא סע סיורג יו

 ביוהנֶא רעד ,ָאד ןעטלַאה רימ רעכלעוו ייב ,טייצ רעד ןיא

 -וטשעגפיוא ןעסָאנעג עשטייד ערעזנוא ןעבָאה ,1919 רהאי ןופ

 -האוו גאטסכייר יד ייב גיז ןעניזיר רעייז טימ טלעוו יד טמער

 -עגסיורא טקאפ ןעניזָאד םעד "סטרעוורָאפ , רעד טָאה .,ןעֶל

 ףיוא ןזיא (1912) ראונאי ןעט13 םעד  .דאראּפ טימ טלעטש

 עסיורג טימ טפירשרעביא ןא ןעוועג שזדייּפ רעטשרע רעזנוא

 ןופ ןעלהאוו יד ייב זא ,טנָאזעגנָא ןעבָאה עכלעוו ,ןעבַאטשכוב

 ןָאילימ ריפ יוװ רעכעה ןערָאװעג ןעבענענּפָא ןענייז דנאלשטייד

 -וּפעד עשיטסילאיצַאס גיצכעז זא ,ןעטסילאיצַאס יד רַאּפ ןעמיטש

 ןעהעג 99 ךָאנ זא ןוא ,ןעראוועג טלהעוורע ןיוש ןענייז ןעטַאט

 .ןעלהאווכיטש יד ןיא

 ,טפירשרעביא ןא טַאהעג רימ ןעבָאה ראונאי ןעט26 םעד ןוא

 : רעטרעוו יד טימ ,טיירב יד סנמולָאק ףניפ

 ןיא ייטראּפ עטסערג יד טנייה ןענייז ןעטסילאיצַאס יד;

 -רעסנַאק יד ןוא ,ןעטַאטוּפעד 110 ןעבָאה ייז .דנַאלשטייד

 ."08 רָאנ ייטראּפ עוויטאוו
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 עטכייל רָאּפ א -- ."סטרעװרָאפ , ןופ םקואוו רערעטייוו

 רעד -- .עידעגַארט-"קינאטיט , יד --- ."סרושטיפ ,
 .םעצָארּפ םילייב

 זַא ,טריסנָאנַא רימ ןעבָאה ,1919 ,רַאונַאי ןעטשרע םעד

 רעזנוא ןופ עיצאלוקריצ יד טָאה רהאי םענעננאגראפ םעד ןיא
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 -ופִא םעד טל ,דנעזיוט 17 ףיוא טרעסערגראפ ךיז גנוטייצ
 -ייטרעוודע ןעקירעמַא ווָא ןָאשייאיסָאסא, רעד ןופ טכירַאב ןעלעיצ
 ,180,462 טאהעג ןיוש טציא רימ ןעבָאה ,"סרעז

 ןוא ,"סרושטיפ , עטכייל עיינ רַאֹּפ ַא טרהיפעגנייא בָאה ךיא
 -ַאב ןיא רושטיפ ןייא ,נלָאפרע ןעסיורג ַא טַאהעג ןעבָאה ייז
 ַא ןעבעגעג גָאטנָאמ ןעדעי ןעבָאה רימ סאוו ,םעד ןיא ןענַאטש
 -אז עטסטנאסערעטניא יד ןופ טלאהניא םעד טימ שזדייּפ עצנאג
 ,גָאט ןעגידרעהירפ םעד ןופ ןעגנוטייצ רענאקירעמא יד ןיא ןעכ
 .גָאטנוז ןופ ,טסייה סָאד

 זומ "רעטעלב , עזיד ןופ רעזעל רענאקירעמא-טינ יד ראפ
 -טנע גנוטייצ-גָאטנוז רענאקירעמַא ןא זא ,ןערעװו טרהעלקרע
 -נָאנא ,רעדליב ,ןעלקיטרא טימ רעטעלב רעגילדנהעצ עליפ טלאה
 ,ףָאטש-עזעל טימ םי א ךילבעטשכוב זיא סָאד .וו .זַא .א ןעס
 םעד ןופ ןעסאלק ענעדישראפ יד ראפ סעטנאסערעטניא ךס א
 -רא עטסטנאסערעטניא יד , טפירשרעביא רעד .םלוע ןעטיירב
 טכאמענ טָאה "ןעננוטייצ רענאקירעמא עניטכענ יד ןיא ןעלקיט
 -ַאֹּפ ההעז ןעראוועג ?עטש ן'פיוא זיא גנולײטּפא יד ."טיח , א
 .םויה דע "סטרעוורָאּפ , ןיא טהענ יז ןוא ,רעלוּפ

 סאוו ןעטרָאװטנא ןעפורעגסיורא ןעבָאה סערעטניא ךס א
 ףיוא 1011 רֹהָאי ןופ רעמוז םעד ןיא טקישענוצ ןעבָאה רעזעל
 עשביה א ןוא ?"רעטנירגעגסיוא ןַא טסייה סָאװ, : עגַארפ ןיימ
 .ענעגנולעג ןעוועג ןענייז ןעטרָאװטנַא יד ןופ ?להָאצ

 : ןעוועג ,ליּפשייב םוצ ,זיא טרָאװטנַא ןייא
 רעווַארב א ןעוועג םייח רעד ןיא זיא סָאװ ,טנַארגימיא ןַא,

 ןענָאיּפש ןעגעג טלעטשעג גיטומ ךיז טָאה ןוא רענָאיצולָאװער
 ןעגעג ּפַאש ןיא רע טעוװענָאיּפש אקירעמַא ןיא ןוא ,ןעקַאזָאק ןוא
 ".סָאבעלַאב םעד ייב ןייז וצ ןח אשונ םוא ,רעטייברַאטימ ענייז

 : טרָאװטנַא רעטייווצ ַא
 רעטייברא ןַא ףיוא סיוא טרידוטש סָאװ ,טנַארגימיא ןַא,

 " סעװַא רהיא רע טפרַאװ ךָאנרעד ןוא ,טלעג ס'לעדיימ
 | ; טרָאװטנַא רעטירד ַא
 ןעלָאז סע זא ,ןעזיוה יד טרעשַאקראפ סאוו ,טנַארנימיא ןא,

 ףיוא טפיוקענ טָאה רע עכלעוו ,ןעקָאז עטרילַאק ענייז ןהעז ךיז
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 רעמַא עצנַאנ ןייז טהעטשַאב םעד ןיא סָאװ ןוא ,טרַאקישוּפ ַא

 ."טייקשינאק
 ןיוש ןיא ןעּפיל יד ןוא ןעקַאב יד ןעברַאפ וצ ןעמַאד רַאפ

 ךָאנ ,ךעלריימ עגנוי ןוא .,עדָאמ רעטסכעה רעד ןיא ןעווענ ןַאד

 ייטש ןעזיד ףיוא ןעצוּפ ךיוא ןיוש ךיז ןענעלפ ,רעדניק רָאנ

 -נירּפ יד טימ ןהעז ךיז רעטייברַאטימ א טקישענ ךיא בָאה .,רעג

 ,(ןעלוש-לעטימ) סלוקסיײַאה עכילטע ןופ (ןערָאטקעריד) סַאּפיס

 -עליש ערעייז זא ,טגָאלקַאב ךיז ןעבָאה עֶלַא .ןינע םעד ןעגעוו

 זַא ,ייז ןערעפטנע ,ייז ט'רסומ ןעמ ןעוו ןוא ,ךיז ןעבראפ סניר

 ."סענזיב , ענעגייא רעייז זיא סָאד

 -רעביא סלַאּפיסנירּפ יד טימ ןעכערּפשענ עזיד ןעבָאה רימ

 ףירב ןעפורעגסיורא טָאה סָאד ןוא ,"סטרעווראפ , ןיא ןעבענעג

 .עגארפ רעד ןעגעוו ןערעטלע ןופ
* * ִ* 

 "כיוו רעדעי ייב רעזעל ןענואוועג טָאה ?סטרעוורָאפ , רעד

 יד רעדָא טדָאטש יד טרעדורענפיוא טָאה סָאװ ,סעיינ רעגיט

 -רַאפ ,ךילריטַאנ ,ןעגנוטייצ עלַא ןערעוו טייצ אזא ןיא .טלעוו

 גנוטייצ רערעלוּפָאּפ א וצ ןוא ,ךילנייוענ יו רעסעב טיירּפש

 סעיינ עדעי ןעבָאה רימ .ערעדנַא וצ יו רעכיג ךיז ןעמ טּפַאכ

 ףיוא ןעבעגעגּפָא ,טנַאה רעלופ רעד טימ ,"טרעוװָאקעג , עכלעזא

 טימ ןעטקאפ עטנַאסערעטניא עלא ץוח א ןוא ,ץַאלּפ ךס א םעד

 -רע טימ ןעלקיטרַא טקורדענ רימ ןעבָאה ,ןעטייהלעצנייא עלַא

 -ניא ןוא ךילטייד ,ךילדנעטשראפ ןייז לָאז ץלא ידכ ,ןעננורהעלק

 ,טנַאסערעט

 יד ןעװ ,1012 ,לירּפַא ןיא ןָאטענ רימ ןעבָאה ױזַא

 "קינַאטיט, רעד ןופ ןערָאװעג טמערוטשענפיוא זיא טלעוו

 (=עידענַארט
 ןעגנוריסַאּפ עטרעווילנרַאפ טולב יד טָאה "סטרעוורָאפ , רעד

 רעשילגנע רעד ןופ ףיש עיינ א ןעוועג זיא "קינַאטיט , וד (*

 ןעו ןאד ויב ןוא סאוו ףיש עטסערג יד ,"ונאּפמָאק רַאטס טויהוו ,
 ןופ) עזייר עטשרע רחיא ןעוועג זיא סָאד .ןעראוועג םיובעג זיא סע

 ןַא ןעגָאלשעגנָא ךיז יז טָאה געװ ן'פיוא .(אקירעמא ןייק דנַאלגנע

 יד ןוא ,ןעראוועג ןעסירעגסוורא ןוא ףוש קוטש א  ,גראביזייא ןַא
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 ץַאלּפ ןייק גידנעװעלַאשז טינ ,ןעטייהלעצנייא עלַא טימ ןעבירשַאב
 .עינרענע ןייק ןוא

 -טנע ,דנַאלסור ,וועיק ןיא ךיז טָאה טייצ רעבלעזרעד םורא
 ףיוא ?ובלב-טולב םעד טימ עטכישעג עכילדנעש יד טלעקיוו
 -ענרָאפ ןיא רעטעּפש רהָאי ייווצ עּפַאנק ןוא ,ןע'סילייב ?עדנעמ
 טכַאקעג גנאל טָאה סע ןעכלעוו טימ ,סעצָארּפ םילייב רעד ןעמוק
 רימ .טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןעדיא יד ייב ןוא ,דנַאלסור ץנַאג
 ןא ףיוא רעזעל ערעזנוא רַאּפ ןעבעגעגרעביא ץלַא סָאד ןעבָאה
 -רע טימ ןוא ןעטקַאפ עלַא טימ ,רעגייטש ןעלופסקורדנייא
 ,ןעגנורהעלק

 -טנע טָאה ,1912 ,ץרעמ ןעט23 םעד ןופ ?סטרעוװרָאּפ , רעד
 -יטימעסיטנא רעשיסור א ןופ עיּפָאק עשיפארגָאטַאפ א ןעטלאה
 ַא טימ טרירטסוליא זיא עיצאמאלקָארּפ יד ,עיצאמאלקָארּפ רעש
 רעטנוא ,עלעגניא ךילטסירק א טעליוק סָאװ ,ןעדיא ַא ןופ דליב
 עטיגערעב ,ענַאיטסירכ , :רעטרעוװ יד ןענַאטשעג ןענייז סע ןעכלעוו
 .(! רעדניק ערעייא סיה ,ןעטסירק) "יעטעיד ךיאָאווס
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 םעד ןופ טרוקיּפא ן8 -- ."רעקנעד עיירפ ןוא רעקנעדיירפ,
 .קיטירק רעטאעט -- .ןעכערּפשעג ייווצ --- .טינש ןעטלַא

 -ַאב ענידנעטשנא ראפ ,ץנארעלָאט ראפ עיצַאטיגַא ןיימ
 ךיא .טצעזעגטרַאפ ךיא בָאה רענגעג עכילרהע וצ ןעננוהיצ

 -ווא לעקיטרא ןא "סטרעװרָאּפ , ןיא טַאהעג ,ליּפשייב םוצ ,בָאה |
 ואוו ?רעקנעד עיירפ ןוא רעקנעדיירפ , טפירשרעביא רעד רעט

 -נעמ טנעזוומ ווווצ רעביא .טםרידָאלּטסקע ןעבָאה סנושזדנוא עגיזויר
 .ןענַאזרעּפ עטנאקאב עגונווא ייז ןעשיווצ ,ןעמוקעגמוא ןענייז ןעש
 סופ ןעוװעג ןעגנומווצ רענאקירעמא יד ןענייז דנַאנַאכָאנ געמ עבילטע
 ןופ סענעצס ,סעידעגארט להָאצ א ןהָא -- ,ןעמייהלעצנויא וד טימ
 עדנעסוור-ץראה ןופ ,גנורעפמָא-טפבלעז ןופ ,ןעגנוטער עראברעדנואוו
 ..ןעלַאפוצ ,םוומ ן'ראפ ןעשינעגעזעג
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 -נעד עיירפ ע'תמא ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד טרהעלקרע טרעוו סע

 ןיא םזיאעטַא רעד עכלעוו ייב ,רעקיטַאנַאפ ,םיסרוקיּפא ןוא רעק

 רעקיטַאנַאפ טרָאװ סָאד טגעלפ ןעדיא ייב .עינילער עיינ ןימ ַא

 םעד ןיא ןיא ָאזלַא .ןעשנעמ עזעינילער עמורפ ףיוא רָאנ ןהעג

 ,טרָאװ םעד ןופ ןיז רע'תמא רעד ןעראוועג טרהעלקרע לעקיטרַא

 א ןייז ךיוא ןעמ ןעק תוסרוקיּפא ןיא זא ןעזיוועג טרעוו סע ןוא

 .,רעקיטאנַאפ

 ענינייא ,רעזעל ןופ ףירב טכארבענ רימ טָאה ?עקיטרַא רעד

 -וצנוא רהעז ןעוועג ןענייז רעבָא ערעדנא ,טקנאדעג רימ ןעבָאה

 .ןעטנאקאב ןעטונ א ןופ ןעמוקעג רימ זיא ףירב ןייא .,ןעדירפ

 לעקיטרַא ןיימ טָאה רע .םירוסי ןופ ןָאט ַא טימ טדערעג טָאה רע

 -ער ןענעוװ ננוניימ רענענייא ןיימ וצ טארראפ ַא ראפ טכַארטַאב

 ,ףירב ןעסיורג םעד ןָא טרענירע ךימ טָאה ףירב ןייז .עיניל

 -עג א ןופ ןעמוקאב רעהירפ רהָאי עכילטע טימ בָאה ךיא סָאװ

 שזדייּפ ,דנַאב ןעטרעפ העז) טואס רעד ןופ טסיכרַאנַא םענעזעוו
 תמנע טימ טָאה טסיכרַאנַא רענעזעװעג רענעי .(807 ןוא 6

 -ראפ ךיז ץנארעלַאט טימ לָאז ןעמ זא ,ףור ןיימ ןעזעלעגנ שפנ

 -נוא יו ןעננוניימ ערעדנא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ וצ ןעטכַאה
 ןא ןעװעג זיא ףירב ןעניטציא םעד ןֹופ רעביירש רעד ,ערעז
 -ייא ןהעזענ טינ ןיוש םהיא בָאה ךיא .,שנעמ רעטנאסערעטניא

 -ערעטניאראפ יוזא ךימ רע טָאה ףירב ןייז טימ ןוא ,רהאי ענינ
 וצ ןעמוק וצ ןעדאלעגנייא לעיצעּפס םהיא בָאה ךיא זא ,טריס

 .ןעמאזוצ גאטימכָאנ ןעצנַאנ א טכארבראפ ןעבָאה ריס .רימ
 ךיא זא ,טסיינ ליפ יוזא טימ ,טסנרע ַאזַא טימ טדערענ טָאה רע
 ןיא סע .ןעריטַאבעד וצ םהיא טימ טַאהעג טינ ץרַאה ןייק בָאה
 ייב .ןעסעומש וצ םהיא טימ ןעווענ טנַאסערעטניא םתס רימ

 .עינילער א ןעראוועג תוסרוקיּפא יד ךיוא זיא םהיא

 זיא ,ןערהָאי עננוי ץנַאנ יד ןיא ,םייח רעד ןיא ,לָאמַא רָאג

 -ענ ןיא רע ןעוו ןוא ,קאמורפ רעכילטפַאשנעדייל א ןעווענ רע

 דיל א ןעראוועג רע זיא ,ןעקנַאדענ עשיטסיאעטַא ענייז וצ ןעמוק

 -עג רע ,רעקנעד רעטונג א זיא רע .טסיאעטא רעכילטפאשנעד
 ןערעוו ייז ןעוו ,עכלעוו ייב ,ןעשנעמ ּפיט םענעי וצ רעבָא טרעה
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 טרינער סע ןוא ?כש רעד ןעקריוו וצ ףיוא טרעה ,טרעטסײנַאב |
 ,להיפענ רעד רָאנ

 רעד ייב 'ןעטלַאה רימ לייו ,םעד ןענעוו ָאד ביירש ךיא

 -ןעביוא םעד וצ נוצעב ןיא ןעמוקענ רימ וצ זיא רע ןעוו ,טייצ

 -ערּפשעג עניימ רעבָא ןעק ךיא .םעניימ ?עקיטרַא ןעטנַאמרעד

 -ענַאב א ןופ ןעליײטּפָא טינ קנאדעג ןיימ ןיא םהיא טימ ןעכ

 רהֲאי עכילטע טימ טָאהעג םהיא טימ בָאה ךיא עכלעוו ,שינעג

 .המחלמ רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא אקירעמא ןעוו ,רעטעּפש

 יזא םהיא טָאה סָאד .נירק ןיא ןעלאפענ זיא ןהוז ןייז

 ןיא .ּפָארא טינ ןעניז ןופ רעיש זיא רע זא ,טלעסיירטענפיוא

 ראפ גנוטער עניטסייג א סעּפע טכוזעג רע טָאה ננולפייווצראפ ןייז

 .עינילער ֹוצ קירוצ ןעניוצעג םהיא טָאה ייברעד ןוא ,ךיז

 -- ,ןעינילער ןעראוועג קירוצ טינ רעיש ןיב ךיא ,אי ---

 ןעפארטענ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,טרהעלקרע לֵאֵמַא רימ רע טָאה

 .רעטַאעט א ןיא

 ,זיא סע סָאװ טימ ןע'רוכש'ראפ טלָאװעג ךיז טָאה רע
 טָאה ןעבעל ס'ןהוז ןייז זא ,ןעדיירנייא ךיז ןענעק לָאז רע יבַא

 רַאפ ןַארַאפ ןיא סע ןַא ,טנידנעענ טינ ןעצנַאנ ןיא ךָאנ ךיז

 ."טלעוו ענעיה א םהיא

 ,דנעסייר-ץראה ןעוועג זיא סע

 בָאה ךיא ןוא ,ןענעגעז ןיא ןעטלַאהעגנ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו

 ןעראברעדנָאז ַא טימ רימ וצ רע טנָאז ,טנַאה יד טקירדעג םהיא
 :לעכיימש

 ענעיה א ןארַאפ ןזיא סע זַא ,ךיז ןעדיירנייַא ,אלימ ---

 -מוא ןיימ רימ טננערב ץונ ןייא .ןענעק טינ ךיא לעװ ,"טלעוו

 ןיש ןיב ךיא .ןַאהַאק .רמ ,טרהיפענסיוא טָאה רהיא .קילג

  טראפשעננייא יױזַא טינ ןיוש ןיב ךיא .טנַארעלָאט רעטציא
 ןעדעי .טכער טָאה רהיא ,אי ,ָאי .קנַאדעג ןעיירפ ןיימ ןיא

 ,דלודעג ןעבָאה ןֹומ ןעמ .ןעצעש ןעמ זומ קנאדענ ןעכילרהע

 ,דלודענ ןעבָאה זומ ןעמ
 יא ִ* א

 ןיוש טָאה עכלעוו ,קיטירק רעטַאעט ןופ גנוליײטּפֶא רעזנוא
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 ,לאטראווק ןעשידיא םעד ןיא סולפנייא ןעסיורג ַא טאהעג גנַאל

 ןיא טגעלפ םע ןעוו .גנוטיידַאב רהיא ןיא ןעסקאוועג רעטייוו זיא

 טָאה ,עסעיּפ רעיינ ַא ףיוא קיטירק ַא ןעניישרע "סטרעוורָאפ ,

 טימ ןעזעלעג רהיא טרפב ןעשנעמ רעטאעט ןוא ללכב םלוע רעד

 .טייקענדעשז

 םייב .ךיז וצ גנערטש ןעטלַאהרַאפ רעמיא ךיז ןעבָאה רימ

 ןופ עגַארפ רעד ןָא ,טפאשדניירפ ןָא רימ ןעסעגרַאפ ןעביירש

 רימ זא ,גנוניישרע עטפָא ץנַאנ א זיא סע ,דצ רעדָא ,ײטרַאּפ

 ,רבח ןעטנעהָאנ ַא ןערעזנוא ןופ עסעיּפ א ןעסייררעטנורא ןעלָאז

 ַא ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ןעביול ןעלָאז רימ זא ,טרעקרַאפ ןוא

 ןעכילרנייפ א וצ טרעהעג סָאװ ,גרוטַאמַארד א ןופ קיטש רעטַאעט

 יד ןופ רעטקַארַאכ רעד ךיוא ,לעפייווצ ןהֶא ,ןוא סָאד .,רעגַאֿל

 -ָאנ ןעסיורג ַא טפַאשרַאפ גנוליײטּפָא רעד טָאה אפונ ןעקיטירק

 ןעק "סטרעװרַאפ, רעד זא ,לעטרעוו ַא ןעראוועגנ זיא סע .ןעמ

 םיללכ עכלעזא .ןעלעטשפיוא ןוא ןעפראוורעטנורַא עסעיּפ א

 לאזקיש רעד םיראוו ,ןעבירטרעביא קרַאטש ךילנהעוועג ןענייז

 .סולפנייא ןעזיד ןָא אקוד טינ ךיז טדנעוו קיטש-רעטַאעט ַא ןופ

 "ראפ עסעיּפ ַא ןענעק עכלעוו ,ןעדנעטשמוא ענעדישראפ ןארַאפ

 "גיטכיר יד ,עטסקרַאטש ןוא עטסעב יד ץָארט ,נלאפרע ןעפאש

 יד ,טרעקראפ ןוא ..קיטירק עגיטסניננוא עטסנעגנולעג ןוא עטס

 -נערב וצ ןזָאלטכַאמ טּפָא ןיא קיטירק עטסניטכעמ ןוא עטסעב

 .טינ םהיא טלעפענ עכלעוו ,גנולעטשרָאפ א וצ םלוע םעד ןעג

 ךייא טמוק ,טסנרע ןעקיטירק ערעייא טמענ רהיא ביוא ןוא

 ןעסיירוצ ךיז טנעמ רהיא זא ,ןעלהיפ וצ סיוא טּפָא נידנעביירש

 .ןהעז ןהעג םינ טרָאפ רהיא םלוע רעד טעוװ ,עמַארד א גידנעביופ

 א ןא ,ןעפערט טפָא רהעז רעבָא טנעלפ סע .טרהעקראפ רעדָא

 טָאה ןעמ ןוא ,ןעלאפעגכרוד ךילטנעגייא ןיוש זיא סאוו ,עסעיּפ

 א ךרוד טָאה ,ענהיב רעד ןופ יז ןעמענוצּפָארא ןעבילקעג ךיז

 -עגפיוא רעדיו "סטרעוװרָאפ, ןיא קיטירק עניטסניג עמערַאװ

 עטקאּפעג ראפ טייצ עשביה א ןעננאגעג ךָאנרעד זיא ןוא טבעל

 .רעזייה

 "טראפ ךיא בָאה "ןעבעל ןוא רוטארעטיל , גנוליײטּפָא יד

 .טצעזענ
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 ןיא קיטסירטעלעב עטוג -- .אקירעמַא ןיא גרעבמָאנ
 ",םטרעוורָאפ,

 א ףיוא ןעמוקענ גרעבמָאנ .ד .ה ןיא ,1912 ,ראונאי ןיא
 -נייא רעטּפָא ןַא ןעוועג זנוא ייב ןיא רע .אקירעמא ןייק טיזיוו
 -רָאפ, ן'ראפ ןעלקיטרַא רָאֹּפ א ןעבירשעג סָאה ןוא רעהעג
 ןעקנַאדעג, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,פעקיטרַא ןייא ןיא ,"סטרעוו
 ןופ עקירדנייא ענייז ןעבעגעגרעביא רע טָאה ,"םענירג א ןופ
 טָאה רע עכלעוו ,"טניירפ, ןעמָאנ ן'טימ גנולהעצרע ןא .קרָאי וינ
 יירד ןיא ןעגנַאנעג זנוא ייב זיא ,זנוא רַאפ לעיצעּפס ןעבירשעג
 רעטנעהענ .ראורבעפ ןעט28 םעד ךיז גידנעגנַאּפנֶא ,ןערעמונ
 רהָאי עכילטע טימ טשרע ןערָאװעג רעבָא רימ ןענייז טנאקאב
 .רעטעּפש

 ןעבירשעגנ גיסעמלעגער ןעבָאה ןעזייר םההבא ןוא ׁשֵא םולש
 -נעזָאר הנוי טָאה טייצ רענעי םורא ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןיא
 םעד ,דנַאלסור ןופ ןעכַאז ענייז ןעקישוצ ןעביױהעגנָא זנוא דלעפ
 ַא, גנולהעצרע ןייז טקורדעג רימ ןעבָאה ,1911 ,לירּפַא ןעטס
 ,"רחוס

 ,יד ןיימ ךיא --- ,עּפורג עשיטסירטעלעב ענעגייא רעזנוא
 ךוד ,"סטרעוװורָאפ, םעד םורא טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה סָאװ
 קחצי ,שטיװָארעשַא .מ ,רענעלשרעדא .מ ,קיניװטַאב .ב ,ןוארב
 .ןעציקס ןעבירשעג טפָא ןעבָאה --- ,םולב

 ןעטייבראוצטימ ןעגנאּפעגנָא רעדיוו טָאה רהָאי ןעבלעזמעד
 -עט עשירעלעטשטפירש סעמעוו ,ןיוועפ .ז ?סטרעוװרַאפ, ןיא
 רחאי ןיא ,"סטרעוורָאפ , ןיא ןעביוהעגנָא ךיז םָאה סע טייקניט
 ןעטירד העז) רָאטקאדער רעד ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,7
 ךיז טָאה םהיא ןופ ,.(414 שזדייּפ ,"רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב
 ,רעלעטשטפירש ַא ןזיא סָאד .רעלטסניק רענייפ א טלעקיווטנע
 -סנעבעל עדנעגייצרעביא טימ ןעכַאז ןוא ןעשנעמ טרעדליש סָאװ
 -ַאט עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ,ןעבראפ-סנעבעל ןוא ןעכירטש
 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעטנאק

 רעטסומ א רעזעל יד ןעבעג וצ קעווצ ןעלעיצעּפס םעד טימ
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 ן'רַאפ רהָאי םענעי ןיא ךיא בָאה ,רוטַארעטיל רעטסעב רעד ןופ

 ןוא "אטאנָאס רעציירק, ס'יָאטסלָאט טצעזעגרעביא "סטרעוורָאפ,

 גנוצעזרעביא יד .ןעגנורהעלקרע עשיטירק טימ טקורדעג סָאד

 .1911 רהָאי ןופ ףוס םורַא ןהעג וצ ןעננאפעגנָא טָאה
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 .היול יד -- .סַאנָאי רעדנַאסקעלַא ןופ טוט רעד

 םעדכַאנ ןעטַאנָאמ ריפ עּפאנק ,1919 ,ראונאי ןעט29 םעד

 -כַאנ עגירעיורט יד ןעמוקאב דנַאלשטייד ןופ ןעבָאה רימ יוװ

 "ראפ רימ ןעבָאה ,ןעבראטשעג ןזיא שטיוועש יענרעפ זא ,טביר

 -ראפ ייוצ יד ָאד לעטש ךיא ,ןע'סאנָאי רעדנאסקעלַא ןערָאל

 ןעבעל רעזנוא ןופ ןערהאי עטשרע יד ןיא לייוו ,ןעמאזוצ ןעטסול

 ןופ רערהיפ טּפיוה יד ןעװעג עדייב ייז ןענייז אקירעמא ןיא

 גניליווצ רעניטכיפ א יװ .גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעזנוא

 .ןורכז ןיימ ןיא ןעבילבראפ ןעטלַאטשעג ערעייז ןענייז

 יד ןעװעג טניואוועג ןענייז ריס .!שטיוועש ןוא סאנָאי

 .ןעמאזוצ ןעדיירוצסיורא ןעמענ ייווצ

 ןופ רעמוז םעד ןיא אקירעמא ןיא ןעמוקעגנ ןיב ךיא ןעוו

 -ָאס עשטייד יד ,זירּפרוס ןעביל א ןענופעג ָאד בָאה ןוא 2

 ערהיא ןעוועג ייז ןענייז ,"גנוטייצסקלָאפ , עכילנעט עשיטסילאיצ

 שטיוועש ןוא רָאטקאדער טּפיוה סְלַא סַאנָאי --- ,ןערָאטקאדער

 יז עדייב .עבאנסיוא סגָאטנוז רעד ןופ רָאטקאדער רעד סלא

 ףיֹוא סאנָאי ,רענדער ןוא ןעטסילַאנרושז עדנעצנעלנ ןעוועג ןענ

 טָאה רע) שיסור ןוא שילננע ,שטייד ףיוא שטיוועש ןוא ,שטייד

 ןענייז רימ .(שיזיוצנארפ ןוא שינעילַאטיא טדערעג טוג ךיוא

 -סייג א .רעטלע ליפ ןעוועג ןענייז ייז ;גנוי רהעז ןעווענ ןאד

 ןעבָאה ןע'שטיוועש .ןעוועג זנוא ראפ ייז ןענייז רצוא רעגיט

 עסיורג ענייז ץוח ַא לייוו ,לעיצעּפס טבילענ ןוא טריטקעּפסער רימ

 א רערעזנוא ןעװעג רע זיא ,ןעטסנידראפ ןוא ןעטייקניהעפ

 זנוא ןיא ןענעלפ סעדער ןוא סעיצקעל עשיסור ענייז .רעשיסור'

 -נוא ןַא טימ טשימעג גנורעדנואווַאב ןופ ?היפעג א ןעפורסיורַא

 .טפַאשדנאוורַאפ עכילטפַאשנאמסדנַאל ןופ ?היפעג ןעכילביירשַאב

 יטש רעדנַא ןַא ףיוא טבילעג ןוא טצעשעג רימ ןעבָאה ןע'סַאנָאי
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 רערהעמ ךָאנ ןיז ןעסיוועג א ןיא ןוא ,רענינייו טינ רעבָא ,רענ

 .ןע'שטיוועש יו

 .טנאקאב טנעהַאנ ץנאנ ןעראווענ ןעדייב טימ ןיב ךיא

 אקירעמא ןעזאלראפ טָאה ,ןיוש סייוו רעזעל רעד יוװ ,שטיוועש

 -יז טבעלענסיוא אקירעמא ןיא טָאה סאנָאי דנערעוו ,1890 ןיא

 ןע'סַאנָאי טימ ךיא ןיב ןערהָאפקעװַא סע'שטיוועש ךָאנ .ןערהָאי ענ

 רימ .ןהעז טּפָא ךיז ןעגעלפ רימ .ןעראוועג טנאקאב רעטנעהענ ךָאנ

 ,ףמַאק ןעזיד ךרוד .םזינָאילעד םעד ןענעג טפמעקעג ןעמַאזוצ ןעבָאה

 ,"סטרעוורָאפ, םעד טעדנירגעג ןעבָאה רימ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ךימ טנעלפ רע ,ןעראוועג םיטניא לעיצעּפס רימ ןענייז ,1897 ןיא

 רָאנ ,סאנָאי עסָאנעג טינ ןעפור םהיא לָאז ךיא ,ןעטעב טפָא

 זיא סָאד רעבָא ,ןָאט יוזא ןעוואורּפ געלפ ךיא סאנָאי ךַאפנייא

 ,402 ,898 סעשודייּפ ,דנאב ןעטירד העז) רעווש ןעוועג רימ

 וצ יו ןעדנובעגוצ ןעווענ םהיא וצ ןיב ךיא .(408 ןוא 59

 ,ןערעטלע ןַא יו ,ןעסירגַאב טינ םהיא לָאז ךיא זא רעטָאפ ַא

 רהעז ןוא .ןעלעטשרָאפ טנעקענ טינ לָאמ ןייק רימ ךיז טָאה
 ןעסיורג םענעי ןהעז ןעניוא יד רַאפ יו ױזַא ךיא געלפ טּפָא
 יפבמעסא עינעמרעשזד ןיא גניטימ ןעשיטסילאיצַאס ןעשטייד
 בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןעטסלופסקורדנייא ןוא ןעטסערג םעד ,סמור
 עסיורג יד ןיימ ךיא .טניואווענייב זיא סע ןעוו טייצ רענעי זיב
 -ידרעפ ךָאנ גניטימ טייצ-רהָאי ַא ןעוועג זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ
 עזיד ןופ דנַאב ןעטפ העז) .1889 רהאי ןיא ןע'לַאסַאל דנַאנ
 רע יו ,ןהעז רעמיא םהיא נעלפ ךיא .(89 שזדייּפ ,רעטעלב
 -ייוו ןעטרירָאקעד טיור םעד ייב עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא טהעטש
 רעד ףיוא טנַאה ןייז ףױרַא טנייל רע יװ ,לַאסַאל ןופ טסויב ןעס
 : סיוא רע טפור ןָאטירַאב ןעכייר ןייז טימ ןוא ,רוניפ רענעסּפיג
 ןוא טכרופרהע ןופ טרעטיצ ץראה גנוי ןיימ ןוא !"עלַאסַאל ,
 -סערג רעד ןעוועג רימ ייב רע זיא ענעצס רענעי ייב .,קילנ ןופ
 ,רוניפ-איבנ א ,טלעוו רעד ןיא רעטסכילרעה ןֹוא רעט

 -ַאי ןעפור ןע'סַָאנָאי רעדנאסקעלַא םענעי לָאז ךיא זַא ,אזלא
 טנעקעג טינ קנַאדעג ןיא רימ טָאה סָאד -- ,ןעכיילנ א יו ,סאנ
 -ַאב ןעזיד יווװ ,גידנעהעז ,טעטולבעג טָאה ץראה ןייס .ןיירַא
 ןוא ןעמ טריקַאטא ןערעזנוא רערהיפ ןעטבַאנַאב ןוא ןעטביל
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 -סיוא זיא רימ ,(402 שזדייּפ ,דנַאב רעטירד) .,טגידיילַאב ןעמ
 ןהעזסיוא ןייז ףיוא .רעבָא .טיונ ןיא םהיא ןהעז וצ ןעמוקעג

 -עג רעמיא ןיא רע .טקרעמַאב טינ לָאמ ןייק סָאד ךיז טָאה
 ,סַאנָאי רעדנַאסקעלַא רעדנעהעזסיוא-?עבָאנ ,רענהעש רעד ןעבילב

 רעגיטכיצ גידריווקרעמ ,רעטעדיילקעג טנַאנעלע רַאגָאז ,טענ רעד

 רענַאקירעמַא יד ןעוו .םינּפ ןעשירָאסעּפָארּפ םעד טימ ןַאמ

 -דַא טָאה רע ןעכלעוו ,גניטימ א ןעביירשַאב ןענעלפ ןעננוטייצ

 -העש א יוװ ,סיוא טהעז רע זא ,ןעקרעמַאב ייז ןענעלפ ,טריסער

 .רעלעטשטפירש א רעֶדָא רעטרעלעג רענ
 רימ יו םעדכָאנ רהָאי רֶאֹּפ א ,גאטימכָאנ ןעסיוועג א ןיא

 טימ רימ ןיא ,םואעליבוי ןענירהעי ניצביז ןייז טרעייפענ ןעבָאה

 יױזַא .טירטס רעטרעפ רעד רעביא ןהעג וצ ןעמוקעגסיוא םהיא

 שילגנע ףיוא רימ וצ רע טנָאז ,גידנעסעומש ןוא גידנעריצַאּפש

 : עמיטש רעשטייד רעלעבָאנ ,רעפיט ןייז טימ

 ראפ טפנוקוצ ַא טָאה רהיא .טונ ןזיא ךייא ,ןַאהַאק --

 ,רהיא טסייוו .טינ טפנוקוצ ןייק ןיוש בָאה רעבָא ךיא ,ךיז

 ? טפנוקוצ א ןהֶא טלעו רעד ףיוא ןעבעל טסייה סָאד סָאװ

 .(גיצעביז רעביא ןיוש זיא רע זַא ,טקַאפ םעד טניימעג טָאה רע)

 זא ,ןעגָאז .ןעברָאטשעג ,ָאזלַא ,זיא סַאנָאי רעדנַאסקעלַא

 א ןעװענ טלָאװ ,רעיורט ןופ טקירדעג ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ

 .קורדסיוא רעשיאַאזָארּפ-וצ

 ןעברָאטשעג שטיוועש :טנלָאפרַאפ ךימ טָאה ?היפענ ַא ךָאנ

 ךיא ןעוו .עניימ רערהיפ עטבילַאב !ןעברָאטשענ סַאנָאי ןוא

 לופ יוזא ןעוועג עדייב ייז ןענייז ,אקירעמא ןייק ןעמוקעג ןיב

 ןוא סָאד ..!קעװַא טלעו רעד ןופ ןיוש טציא .ןעבעל טימ

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןערהָאי יד ,אי ,?עיאליב , רעדנעב 22 יד

 ,סָאד טינ ןיוש ןיא סע  ,רימ ןופ טייוו ןיוש ןענייז ,ננוי ץנַאג

 ךיא רעכלעו ֹוצ ,ענעי .טלעװ עיינ א ןייז טגעלפ סע סאוו
 ןוא ןע'סאנָאי ןופ טלעוו א ןעוועג זיא ,טניואווענ ןעוועג ןיב
 גרובלעסילש א ןופ -- דנאלסור ןיא ןעטרָאד ןוא ,ןע'שטיוועש

 ..םרענגיפ ארעוו ,סוואזאראמ ערהיא טימ
ִ* * * 
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 דליב םענהעש ןעסיורג א טקורדענ טָאה "סטרעוורָאפ, רעד
 רעיורט א ןיא ?עקיטרא טייל ַא טימ ןע'סאנָאי רעדנאסקעלַא ןופ
 -ריפסיוא טימ םהיא ןעגעוו ןעלקיטרַא ערעדנַא ןֹוא עניימ ,םַאר
 .היול רעד ןוא טיוט ןייז ןעגעוו ןעטכירַאב עכיל

 :טפירשרעביא רעד ןעוועג זיא שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא
 -מעק סטייחיירפ ןעטלַא םעד ןעטיילנַאב ןעשנעמ דנעזיוט ןהעצ,
 ,"הור רעגיבייא ןייז וצ רעפ

 רעיורט רעד .ראורבעפ ןעט4 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא היול יד
 ןיינ ןופ טרעיודעג ןעבָאה סעינָאמערעצ ערעדנַא יד ןוא שטרַאמ
 א ןעועג ןיא סע .נאטימכַאנ טעּפש ןיב הירפ רעד ןיא רהוא
 ךָאד .יינש רעטכידעג א ןעננאנעג ןיא סע ןוא ,טלעק ערעטיב
 טפאטסעג רעטייברא עשטייד ןוא עשידיא רעדנעזיוט עליפ ןעבָאה
 טשרעוצ .שטראמ רעיורט םעד ןיא ןעננאנעג ןוא טייברא רעד ןופ
 ףיוא ,לעּפמעט רָאביײל ןיא ןערָאװעג טכַאמעג םידּפסה ןענייז
 ףיוא ,שטייד ףיוא ןעוועג ןענייז סעדער יד .םירטס רעט84 רעד
 "ירא רעּפרעק םעד טימ ןעמ ןיא ןאד .שידיא ףיוא ןוא שילננע
 רעט127 רעד ףיוא ,לָאה ָאניסַאק םעלרַאה םעד ןיא ןערהָאפעגרעב
 -סילאיצַאס יד ןופ רָאכ-רעדניק א .וינעווע רעטייווצ ןוא טירטס
 -ַאס ןוא שראמ רעיורט א ןעננוזענ טָאה סלוקס יעדנַאס עשיט
 ןופ ןעראוועג ןעטלאהעג ןענייז סעדער .רעדיפל עשיטסילאיצ
 ןופ ,סנאינוי עשטייד ןופ רעהעטשרָאפ ,ןעטסילאיצַאס עשטייד
 ןוא ,סנאינוי עשידיא ןופ רעהעטשרָאפ ,ןעטסילאיצַאס עשידיא
 רָאטקיװ .יײטראּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןופ --- שילננע ףיוא
 -ַאװו ןופ ןערהָאפוצ ןעמוקעגנ זיא ,ןאמסערגנָאק רעזנוא ,רעגרעב
 טיווקליה .שטייד ףיוא עדער ַא ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןָאטגניש
 -ליה טָאה ןעכאז ערעדנַא ןעשיווצ .שילגנע ףיוא טדערעג טָאה
 טעדנירגעג ןעבָאה יַאוד ףלָאדַא ןוא סַאנָאי יו ,טנַאמרעד םיווק
 ךָאנרעד זיא יַאוד יו ,אקירעמַא ןיא גנונעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד
 ןוא ןעבילבעג זיא סאנָאי ןוא ,דנַאלשטייד ןייק ןערהאפענקעווא
 .ןעשטיוועש טימ טייברא יד טצעזעגטרָאפ טָאה

 טוואורפעג בָאה ךיא .שילגנע ףיוא טדערעג בָאה ךיא
 -וצסיוא ןוא ,ןעװעג רימ זיא סאנָאי רעייט יו ,ןעלעטשרָאפ
 יא ,רבח א יא ןעוועג רימ ראפ ןיא רע זא ,פהיפענ םעד ןעקירד
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 א וצ ןהעגוצרעביא ?היפעג ןעזיד ןופ זא ןוא ;רעטָאפ ַא

 ךיא .טנעקעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה גנוהיצאב רעראילימַאפ

 :עדנעגלַאפ סָאד טגנָאזעג ךיוא בָאה

 -ענ ַא סלַא ןערעדליש וצ ךיז ןע'סַאנַאי רעווש רימ זיא סע;

 םייהניואוועג ַא טצנַאלפעגנייא ריִמ ןיא זיא סע ,םענעברָאטש

 רעזנוא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד סלַא םהיא ןעלעטשוצרָאפ ךיז

 סָאד ןופ סנייא ןעליײטוצּפָא ךילגעמנוא רימ זיא סע .גנוגעוואב

 : ."ערעדנא

 -רעהטוג ,רעדלימ סע'סאנָאי ןעגעוו טדערעגנ ךיוא בָאה ךיא

 ןעקנעד טינ לָאמ ןייק ןעק ךיא  .רוטַאנ רעכילטרעצ רעניצ

 -נייא ןַא ןענעג ףמַאק ַא ןופ רערהיפ ַא סלַא ןע'סָאנָאי ןעגעוו

 ןייז ןעגעג וליפא --- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ןעשנעמ םענלעצ

 יוזא ,ךייו יוזא ןעװעג זיא רע אנוש ןעכילנעזרעּפ ןעטסנרע

 -עט רעשיטסילאיצַאס רעצנאג ןייז ןיא .טוג יוזא ,ךילטרעצ

 -לא ןיא םזילאטיּפאק ןענעג זיולב טפמעקעג רע טָאה טייקניט

 .ןעשנעמ ןערעדנוזאב םעד ןענעג טינ ןוא ,ןיימענ

 -ָאדקעמ קנערפ ןעוועג זיא רענדער עשילגנע יד ןופ רענייא

 סָאה ןַאמרעגניא .רד ."לָאק, רעד ןופ רָאטקאדער רעד ,דלאנ

 .שיסור ףיוא טדערענ

 "אב ןאד רעד טנילײטַאב ךיז טָאה עינָאמערעצ רעד ןיא

 -לעו ןופ רעדילנטימ עליפ ,ןייאראפ-סגנאזעג רעשטייד רעטמהיר י

 ןיא ןעננולמאזראפ עשיטסילאיצַאס יד ףיוא ןעגניז ןענעלפ ןעכ

 | .אקירעמא ןיא ןערהָאי עטשרע עניימ

 ליה ןאינוי ןיא טרהיפענקעווא ןאד ןעמ טָאה רעּפרעק םעד

 טָאה ןעמ ואוו ,(ןָאסדָאה ךייט םעד ןופ טייז ןערעדנא ן'םיוא;

 .םוירָאטאמערק א ןיא טנערבראפ םהיא

 ייוא עניימ ראפ ןעהעטש ,ענעצס יד ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 א ףיֹוא ךיז טנעפע סע .ןעמולב טימ גרעב ןוא נרעב ןענ

 ,וצ טכַאמ ןעמ ,ןעטסאק ןעטיוט םעד ןיירַא טקור ןעמ ,עלעריט

 רעדנַאסקעלַא טסייח זנוא ייב סָאװ ,ץלא ןופ !ףפוס א ןוא --

 ..ׂשַא ןעפיוה ַא טביילב ,סַאנָאי

 ַא םימ ןעמַאזוצ םוירָאטַאמערק םעד ןופ קעװַא ןיב ךיא
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 זיא ןעצראה ן'פיוא ,טסעומשעג ןעבָאה רימ .ןעסָאנעג עּפורג
 ,םוטגילייה ןופ ?היפענ א ןעווענ ןעמעלא ייב

18 

 ."סטרעװרָאּפ , ןופ יעליבוי רעגירהָאי ןהעצפופ רעד
 -רָאפ , רעד טָאה ,1912 ,לירּפא ןעט28 םעד ,גָאטיײב גָאטנוז

 ןיא סָאד .יעליבוי ןענירחָאי-ןהעצפופ ןייז טרעייפעג "סטרעוו
 רעד ןיא םיבוט-םוי עטסערג ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא ןעוועג
 ,גנוגנעװַאב רעזנוא ןופ עטכישעג

 -עּפַאט ךייר ןעסיורנ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא גנורעייפ יד
 ןעביז רעביא דנעזעוונא ןעוועג ןענייז סע ,םָאדדַאּפיה ןעטריצ
 ןוא ןענָאקלאב עֶלַא יד ןוא עמרָאפטַאלּפ יד .ןעשנעמ דנעזיוט
 טימ טרירָאקעד ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןעגיזיר םעד ןופ סעשזָאל
 ןופ ןענהָאפ טימ ןוא ןענהָאפ עטיור טימ ,ןענהָאפ רענַאקירעמַא
 ,סנאינוי עשידיא ענעדישראפ

 עדנעזעוונא יד ןעשיווצ ךיז ןעבָאה עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא
 ךָאטקיװ ןאמסערגנָאק רעזנוא :טסעג עגיטכיוו יירד ןענופעג
 -עקס ןופ רָאיעמ רעשיטסילַאיצַאס רעד ; ןָאטננישַאו ןופ רעגרעב
 פימע ,יקָאװלימ ןופ ראיעמ רענעזעוועג רעד ןוא ,ןָאל ,ידעטקענ
 ךליב א טָאהעג ןאד רימ ןעבָאה גנוטייצ רעזנוא ןיא ,לעדייז
 לורדסיוא רעגידעבעל א -- ,ןעמַאזוצ ןעסָאנעג יירד עזיד ןופ
 | ,אקירעמא ןיא םזילאיצַאס ןופ סקואוו םעד ןופ

 "רושטיפ ,-טּפיוה ןייז .טרעצנָאק רעכייר א ןעוועג זיא סע
 ןעטמחיראב-טלעו םעד ןופ פייטנא םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא
 -ייא טליּפשעג טָאה סע ןוא .טסילַאבמיצ םערפע רעליּפש ל?עדיפ
 רעד רעטנוא ,טדָאטש ןופ סרעטסעקרָא עטמהיראב יד ןופ רעג
 ,אקנערפ ןעהיענ ןופ גנוטייל

 ןעוועג זיא בוט-םוי םעד ןופ ךירטש רעטנאסערעטניא ןא
 -נוא ןופ רעליש ,רעדניק טרעדנוה ףניפ ןופ גנונילײטַאב יד
 ,(ןעלוש גָאטנוז) סלוקס יעדנָאס עשיטסילאיצַאס ערעז

 םעד רעטנוא ןעראווענ טרהיפעגנ ןזיא טסעפ יעליבוי רעד
 ,טיווקליה סירָאמ ןופ ץיזרָאפ
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 יד טליּפשעגפיוא רעטסעקרָא רעד טָאה רהוא ייווצ טקנוּפ

 טלעטשענפיוא ךיז טָאה םלוע רעסיורג רעד ."עזעילעסרַאמ ,

 .טנעמסירָאלּפא ןענידמערוטש א טימ

 ,םירשטרָאפ םעד ףיוא ןעגיױצַאב ךיז ןעבָאה סעדער עלא

 .אקירעמא ןיא טכאמ גנונעוואב עשיטסילאיצַאס יד סאוו

 -- ,ןעגנאפעגנָא טיווקליה טָאה -- ,ןעטסילאיצַאס רימ ,

 ,ןעגנולמאזראפ-טסעטָארּפ ןעפור וצ טניואווענוצ יוזא ןענייז

 לָאמַא ךיז ןעמוקוצפיונוצ ןעגינעגרַאפ רעטלעּפָאד ַא זיא סע זא

 רימ ןעבָאה ןעהערפ וצ ךיז עכאזרוא ןא ןוא .החמש א וצ

 ןופ יעליבוי ןעט15 םעד ןערעייפ רימ .ערנעגינעג א טנייה

 ןוא ןעטסקרַאטש םעד ןופ גנודנירג רעד ןופ ,"סטרעוורָאפ ,

 ןיא אדנאגאּפארּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ןאגרָא ןעטסגיטכיוו

 ירָאפפ רעד סאוו ,רהאי ןהעצפופ יד ןיא ןוא .דנאל ןעזיד

 -עג ַא טכאמעג גנונעוואב רעזנוא טָאה ,טריטסיזקע "סטרעוו

 רהיא ןיא ןזיא גנונעואב עסיורג א .טירשטרָאפ ןענידלאוו

 טיירג ןערהָאי רעדניק ערהיא ןיא .שנעמ רעד יװ יוזא סקואוו

 ףמאק ןיא יז טערט דנעגוי רהיא ןיא ,ףמאק םוצ וצ ךיז יז

 .עגיז וצ ןָא יז טגנאפ ןערהָאי עלעטימ ערהיא ןיא ןוא ,סיורא

 טכיירגרעד טציא טָאה אקירעמא ןיא ייטראּפ עשיטסילאיצַאס יד

 -עוואב עזיד ןוא ;ןערהאי-סעניז ערהיא ,ןערהאי עלעטימ ערהיא

 לָאז ."סטרעװרָאּפ , םעד ןעקנאדראפ וצ ליפ טָאה ערעזנוא ננוג

 -- ,ןעוועג רעמיא זיא רע סאוו ,סָאד ןייז רעטייוו ןוא ןעסקאוו רע

 -יוט עליפ יד ראפ גנונפָאה ןופ ןרעטש א ,טכיל ןופ לַארטש א

 ."רעטייברא עשידיא רעדנעז

 -אב ַא טימ ןעראוועג ןעמונעגפיוא ןענייז רעטרעוו ענייז

 .ןָאלּפא ןעטרעטסייג

 "קיוו ןַאד ןוא ןָאל ךָאנרעד ,?עדייז טדערעג טָאה םהיא ךָאנ

 טימ ןעראוועג ןעמונעגפיוא זיא ייז ןופ רעדעי .רעגרעב רָאט

 דנעזיוט עכילטע יד .ןעיירשעג ארוה עדנעכליה טימ ,סעיצַאװָא

 סָאד ןענייז ןעטנעמַָאמ עכילרעה .טניישעג ןעבָאה רע'םינּפ

 | .ןעוועג

 ,טכירַאב םעד ןופ סיױרַא ךיא םענ תורוש עדנענלַאפ יד

 ."סטרעוורָאפ , ןיא טקורדעג ןעוועג ןעגרָאמ ףיוא זיא רעכלעוו
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 ,רענדער ןעטסקענ םעד טריסנָאנַא טָאה ןאמרעשט רעד ןעוו,
 םעד ןיא טָאה ,"סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקאדער רעד ,ןַאהַאק .בא
 ןעיירשעג ארוה ןופ םערוטש א ןעכארבעגסיוא רעטַאעט ןעגיזיר
 ,גנַאלעטונימ ןעטלאהעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןעטנעמסידָאלּפא ןֹוא
 וצ ךיז םלוע םעד ןעטעבעג טנעה יד טימ ןאהַאק טָאה טסיזמוא
 ךוזראפ ַא טכאמעג לָאמ עכילטע רע טָאה טסיזמוא ,ןעגיהורַאב
 רעקרַאטש ןענייז ןעטנעמסידָאלּפא יד --- ,עדער ןייז ןעגנאפוצנָא
 ןייא ןופ טיירּפשראפ ךיז ןעבָאה ןוא ןעראוועג רעקרַאטש ןוא
 .רעטייווצ רעד וצ עדייבעג רעד ןופ טייז

 גנורעטסיינאב ס'םלוע םעד טָאה ס'נַאהַאק עדער יד ןוא,
 םעד ןעגעו טדערענ טָאה רע .טרעסערגראפ ןוא טקראטשראפ
 -רעטנוא םעד ןופ עיזעֶאּפ יד סלא ,עיגילער ַא סלא םזילאיצַאפ
 ,ןעצונ עשיטקארּפ יד .רעטייברא ןעטרעטסניפראפ ,ןעטקירד
 -ייז ,גנונעואב רעד ןֹופ רעטציא טָאה רעטייברא רעד סאוו
 סיוא ךָאנ םהיא טמוק לָאמ עליפ ,טרהעקראפ .טרעוו גינייוו ןענ
 ,סנענינעגראפ עגיטסייג יד רעבָא .ןעדייל וצ לאעדיא ןייז ראפ
 רע סאוו ,עיזעָאּפ יד ,טפַאשרַאפ ?לאעדיא רעגיזָאד רעד סָאװ
 תורצוא יווװ רהעמ טרעוו זיא סָאד -- ,המשנ רעד ןיא ןיירא טסיג
 טראס רעד ןיא סָאד .גנוניולאב עכילטענ א זיא סָאד ,טלעג
 ףיוא םיקידצ ערהיא טכערּפשראפ עיגילער עשידיא יד סאוו ,רכש
 -ַָאה טעװ טייהשנעמ עדנעטייברא יד ןעכלעוו רעבָא ,טלעוו רענעי
 .טלעוו רעד ףיוא ןעב

 -זעינילער רעטנעקירטרַאפ ,רעטרַאדעגסיױא ,רעמירַא רעד, |
 ןיא ?עטדעטש רעניילק רעמירָא ןַא ןופ רעדיינש רעטרעטסייגַאב
 וצ גָאטײרּפ טמוק רע ןעװ ,ךלמ ַא יו ךיז טלהיפ דנַאלסור
 רעטייו ןַאהַאק טָאה -- ,ןענװַאד ןיירַא לוש ןייז ןיא טכַאנ
 ,המשנ ןייז ,עיזעָאּפ ןייז ,לאעדיא ןייז ןיא לוש יד --- .טגָאזעג
 ןערעוו לָאז לוש ןייז זא ,טשניוו רע .גנונפָאה עטסכעה ןייז ןוא
 רעניזָאד רעד זא ,לָאמַא טבעלרעד רע זא .רענהעש ןוא רעסערג
 ןייז ןופ ץַאלּפ ן'םיוא זַא ,טכילקריווראפ טרעוו רענייז םיורט
 ,ענַאנאניס ענהעש ,עסיורג א טיובעגפיוא טרעוו לעכ'לוש רעניילק
 ? ךיירפ ןייז ןעטסעמּפָא ןאד ןעק רעוו ---

 -נא .לאעריא ?לוש ןעזיד טינ ןעבָאה ןעטסילאיצָאס ריס,
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 יד ןעכאמ וצ רימ ןעכוז ,טלעװ רענעי ףיוא ןדעךנ א טָאטש

 'אס א רימ ןעבָאה ,לוש א טָאטשנא ןוא .,ןדע-ךנ ַא ראפ טלעוו

 .רעבלעז רעד ןיא רעבָא ?היפענ רעד  .גנונעוואב עשיטסילאיצ

 ,רימ ןעבָאה ןעגינעגראפ ןעטסערג רעזנוא ,קילג ןעטסכעה רעזנוא

 ,גנונעואב עשיטסילאיצַאס יד ,רערעזנוא לעּפמעט רעזיד ןעוו

 ןוא םגיז יז ,ךיז טיירּפשראפ יז !טסקאוו יז ןוא .טסקאוו

 אזא .ןעטנעמַאמ עטסרעייט ערעזנוא ןענייז סָאד .טניוועג

 .רעטציא ךרוד רימ ןעבעל טנעמָאמ

 ןעבָאה רימ ןעוו ,קירוצ רהאי ןהעצפופ ,ןהעצ טימ ,לָאמַא,

 רעד ףיוא סלָאה עניילק ןיא ןעטלאהענּפא ןעננולמאזראפ ערעזנוא

 -נוא ןיא ןענייז ןעשטייד ןוא ןעדיא יו רהעמ ןעוו ,דייס טסיא

 .טכאמעג קזוח זנוא ןופ ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ גנוגעװַאב רעז

 -ַאנ ךיז רהיא טכַאס סאוו {טייברא רעייא ךייא גיוט סָאװ/'

 יד זא ,טינ רהיא טהעז' .טגאזעג זנוא וצ ןעמ טָאה '?שיר

 םזילאיצַאס םעד ןעצנַאלפ ָאד ןא ,עטרענייטשרַאפ א ןיא דרע

 ?'ךילגעמנוא טולָאסבא ןיא

 -נרעק ןייא .ןערָאלראפ טינ טומ רעזנוא ןעבָאה רימ רעבָא;

 ןעבָאה דרע יד ןוא ,טצנַאלפענ רימ ןעבָאה ןעטייווצ ן'כָאנ לעד

 "נוא טימ רהיא ןופ רימ ןעבָאה רענייטש יד ןוא ,טרעקאענ רימ

 ןעמונענ ךיז ןעבָאה ךילדנע ,ךילדנע .ןעסירעגסיורא לענענ ערעז

 ןייא ןיא טא .ייז ןופ עכנַאמ ןעציז ָאד !ןעזייוואב ןעמולב

 -רעב עסָאנעג -- עטייוצ א זיא טא ;ןָאל עסָאנעג -- םולב

 ןעבָאה רימ ןוא .לעדייז עסָאנעג -- עטירד ַא זןיא טָא ;רעג

 ",ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ

 "עג ןעמונענפיוא ךיוא זיא סאוו ,רענדער רעטצע5 רעד

 .םיובנעגייפ עסָאנעג ןעוועג זיא ,עיצַאוװַא רעסיורג ַא טימ ןעראוז

 א ןילב טינ ןהעזעג גלָאפרע "סטרעװרָאפ , םעד ןיא טָאה רע

 ן'ראפ טנעמוגרא ןא ךיוא רָאנ ,ןעטסילאיצַאס יד ראפ דיירפ

 ניהעפ ןענייז רעטייברא יד זא ,זיא טנעמונרא רעד .םזילאיצַאס

 ַא ןופרעד ןעכַאמ וצ ןוא ןעטלַאװרַאפ וצ ןעטפעשענ ערעייז ןייֿלַא

 .נלָאפרע ןעניזיר

 "םטרעוורָאפ , םעד טסירנַאב ןַאד טָאה ןייטשנייוו .ב עסָאנעג

 ,ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא
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 -ָאק וויטוקעזקע רעד ןופ ןאמרעשט רעד ,ףלעהטָאנ .י ןוא

 -רא םעד ןופ סורג ַא ןעבענענּפָא טָאה ,נניר רעטייברא ןֹופ עטימ
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 .אּפָארייא ןייק רהָאֿפ ךיא

 רעד ךיז טניפעג ,1912 ,יאמ ןעט19 ןופ "סטרעוורָאפ , ןיא

 : טבירַאב רעדנעגלָאפ

 -ַאװ שזדרָאשזד ףיש רעד טימ זיא הירפ רעד ןיא ןעטכענ,

 ןופ רָאטקאדער רעד ,ןַאהַאק .בא .נענ ןערהָאפענּפָא ןָאטנניש

 ."סטרעוורָאפ ,

 יירד ןעננערבראפ אּפָארייא ןיא טעװ ןַאהַאק .בא עסָאנעג ,

 ,דנַאלשטייד ,ןעילַאטיא ,ךיירקנארפ ןיא ןייז טעו רע ,ןעטַאנָאמ

 ןיא ןוא ןָאדנַאל ,זירַאּפ ןיא ,דנאלננע ןוא ןעיצילַאנ ,ךיירטסע

 -איצַאס ףיוא ןעדייר רע טעוװ ןעיצילַאנ ןיא טדעטש ענינייא

 ןעטיירג ןעסָאנענ עניטראד יד עכלעוו ,ןעננולמאזראפ עשיטסיל

 םוא ,טדעטש ענינייא ןעכוזַאב רע טעו ןעיצילַאנ ןיא .וצ ןיוש

 עשידיא עניטראד יד ןופ ןעבעל םעד טימ ןענעקַאכ וצ ךיז

 ןיא ןעביירשאב רעהכָאנ רע טעוװו עקירדנייא ענייז ןוא ,ןעפאמ

 ."םטרעוורָאפ ,

 עטימָאק א טיילנאב ןע'ןַאהַאק עסָאנעג ןעבָאה ףיש רעד וצ ,

 עטנינייאראפ יד ןופ עטימָאק א ,ןָאשייאיסָאפא ?סטרעוורָאפ , ןופ

 -קאדער רעד ןופ רעטייבראטימ עלא ,ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא

 ,דניירפ עכילנעזרעּפ ענייז ןופ עליפ ןוא עיצ

 ןיא ןעננערבראפ ןאהאק עסָאנעג טעוװ ןעכָאװ רֶאּפ א

 .ןערהָאפ ןעסייהענ םהיא ןעבָאה םיריוטקָאד ןיהואוו ,דאבסלראק

 .ןַאהַאק .סרמ ןערהָאפענטימ זיא ןע'ןַאהַאק עסָאנעג טימ,

 -ענ טנארָאטסער ס'ןילטייצ ןיא זיא טנעוװא נָאטשרענָאד ,

 ןופ טעקנַאב-סדישבא ןַא ןַאהַאק עסָאנענ רַאפ ןעראוועג ןעבעג

 ,"םטרעוװרָאפ , ןיא עטלעטשעגנָא עלא
 טעג ** טעג

 ןהעז וצ ןעוװעג זיא עזייר ןיימ ןופ קעווצ-טּפיוה רעד

 ,.דאבסלרַאק ןיא רעדעב יד ןעמענ וצ ןוא ןעיוו ןיא םיריוטקָאד
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 רָאטקָאד .טרעהענפױא םינ ןעבָאה ןעצרעמש ןענָאמ עניימ

 טָאה (021 שזדייּפ ,דנַאב ןעטרעפ העז) ןאמפואק בָאקיישזד

 .עיצארעּפָא ןא טרידנעמַאקער קראטש

 רע ןעו ןוא ,ןעגנוגייצרעביא עקרַאטש ןופ ןַאמ א ןיא רע

 "יימ עכילטייד ַא טָאה רע ןעכלעוו ןעגעוו ,ןינע ןא ןעגעוו טדעד

 .רענעט עלופסקורדנייא עטסעפ טימ סיוא סָאד רע טקירד ,גנונ

 "עג ןוא ,טרעדָאפעג ,ןעטארעג רימ רע טָאה טרַא רעזיד ףיוא

 רע ."רעייפ טימ ןעליּפש טינ, ךיז לָאז ךיא זא ,טעשארטס

 טָאה טפיטשיילב ןייז טימ ןוא ,ריּפַאּפ לעקיטש ַא ןעמונעג טָאה

 .ןענָאמ םעד ןעלעטשוצרָאפ ןעכירטש רַאּפ ַא טכַאמעג רע

 .עניד ַא רהעז ,ןַאהַאק .רמ ,עניד ַא זיא ?עטנעוו יד ---

 ןיא ,ץאלּפ םעד טנעכייצעגנָא ליסנעּפ ן'טימ רע טָאה ןַאד

 רעד ןענופעג ןאד רימ ייב ךיז טָאה סע ואוו ,"םונעדאוד , םעד

 יו יוזא ןעמונעג ליסנעּפ םעד טימ טָאה רע .(הכמ) "רעסלָא

 ןעדנעגייצרעביא ,ןעטסעפמ ןייז טימ ןוא .ריּפאּפ םעד ןיא ןעבָארג

 :טגָאזעג רע טָאה ןָאט

 לָאז סע ןעװו ןוא .רעפיט ,רעפיט ,רעפיט טרעוו סע --

 וצ ןייז ןוש טעװ סע .טכעלש ןייז טעװ ,ןערעכעלכרוד ךיז

 ,טכייליפ טעּפש

 עכילטע טימ ךָאנ ןעוועג טיירג ךיא ןיב עיצארעּפָא ןַא ףיוא

 עכילנעזרעּפ עטנעהַאנ ,םיריוטקָאד ערעדנא .רעהירפ רהֶָאי

 -ציא ןיא ױזַא ןוא ,ןעטלאהענקירוצ רעבָא ךימ ןעבָאה ,דניירפ

 .ןעוועג ךיוא רעט

 רהיא טעװו סאוו .דאבסלראק ןיא ןערהָאפ טוואורּפ ---

 רעטנעהַאנ א ,רָאטקָאד ןייא טנַאזענ רימ וצ טָאה --- ? ןענעלוצ

 טימ ךיז טָארַאב 'יעיוו ןיא יייז טעוװ רהיא זא ,בנא --- .דניירפ

 ,ןעטסילאיצעּפס עניטרָאד

 .ןעמונעגנָא ךיא בָאה הצע עזיד

 ןיק ןעצראה ןיא ךיז ייב ךיא ןיב ,נידנענָאז תמא םעד

 ."רעסלָא, ןא עקַאט ןיא סע ןזא ,טנייצרעביא ןעוועג טינ לָאמ

 יוזא .טייהקנארק רעזיד ןענעו ןעזעלעגנָא ליפוצ ךיז בָאה ךיא
 א סעּפע ןעבָאה ייז ןעו .ןעשנעמ עטאווירּפ טימ רעמיא ןיא

 -עמ ןיא ןוא סעידעּפָאלקיצנע ןיא םעד ןענעוו ייז ןעזעל ,רעלעפ



 4 1011 ןיא

 טימ םעד ןענעוו ייז ןעדייר ךָאנ וצרעד ןוא .רעכיב עשיניציד
 רעזיד וצ גוצַאב ןיא זא ,ןייא טעמכ ךיז טדער ןעמ .םיריוטקָאד
 ,רָאטקָאד רעצנַאג א ןיילא ןיוש ןעמ זיא טייחקנַארס

 ןיימ ןעגעװ טנעיילעג בָאה ךיא סאוו ,קרעו עלא יד ןיא
 -ייצ ,ןעמָאטּפמיס עסיוועג ףיוא ןעזיוועגנָא ןעוועג זיא ,קעבארט
 טינ רימ ייב דארנ ךיז ןעבָאה ןעמַאטּפמיס עזיד ןוא ,סנעכ
 רימ טָאה ןעמ .טלעפייוצעג ךיא בָאה ,אזלא .ןעזיוועגסיורא
 ןעלָאז ןעמָאטּפמיס יד זא ,ןעריסַאּפ ןעק סָאד יוזא יו ,טרהעלקרע
 סורדנייא ןייק רימ ףיוא טָאה סָאד רעבָא ,ןעגייצסיורא טינ ךיז
 - ןייק ןערהָאפ וצ ןעסָאלשאב ךיז בָאה ךיא ,ץרוק .טכאמעג םינ
 בָאה ךיא ןזא ,ןענָאז טינ ןעק ךיא .דאבסלרַאק ןוא ןעיוו
 -- עקאט רעבָא ,ןעפלעה טעװ סָאד זא ,טביולנעג קרַאטש
 ? ןעניילוצ ךיא ןעק סָאװ
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 ,םמוטאד עכילטע

 -רע "סטרעוורָאפ , ןיא זיא ,1911 ,ראורבעפ ןעטשרע םעד
 יד ןופ רערהיפ רעד ןעבראטשעג ןזיא סע זא ,גנודלעמ ַא ןעניש
 רעטוג רעד ,רעגניז ?ואּפ דיא רעד ,ןעטארקָאמעדלאיצַאס עשטייד
 -רעב ןיא ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,רעגניז לואּפ
 טנענעגאב ךיוא ךיז ךָאנרעד בָאה ןוא ,1891 רהֶאי ןיא ,ןיִל
 ןוא 800 ,162 סעשזדייּפ ,דנאב ןעטירד העז) ךירוצ ןיא
 ףיוא ,טָאה רע ןעכלעוו ,דליב א ןעוועג טקורדעג זיא סע .(98
 ןעמאזוצ רעהירפ רהאי רַאּפ ַא טימ טקישעגוצ רימ ,עטיב ןיימ
 -ייא, :רעטרעװ יד ןעהעטש דליב ן'רעטנוא .לעקיטרא ןַא טימ
 ראפ עלא ;טכילפךעשנעמ זיא סָאד -- ןעמעלַא ראפ רענ
 ."טבער ןעשנעמ זיא ּפָאד --- םענייא

 "םטרעוװורָאפ , ןיא ךיז טניפעג ,1911 ,ראורבעפ ןעט19 םעד
 ,?טַאנָאמ ןעזיד ןופ ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא ןיא, גנוליײטּפָא יד
 .רחָאי רָאּפ ַא ןופ ףיולראפ ןיא ןעגנַאגעג זיא רושטיפ רעד

 -עג "סטרעוורָאפ , ןיא זיא ,1911 ,ןעט14 םעד רעבמעטּפעס
 רעטסינימ טּפיוה רעד ,ןיּפילָאטס זא ,גנודלעמ א ןעוועג טקורד
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 ןעננוי ןעשידיא א ןופ ןערָאװעג טע'גרה'רעד זיא ,דנַאלסור ןופ

 .ווארגאב ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ

 זיא סע ןא גנודלעמ א -- ,1911 ,רעבמעווָאנ ןעט28 םעד

 לואּפ רעביירש ןוא רעקנעד רעשיטסילאיצַאס רעד ןעברָאטשעג

 ןענייז ייז) רעטכַאט סע'סקראמ ?רַאק ,יורפ ןייז ןוא גרַאפַאל

 .(דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 עיינ יד םיוב ןעמ יו ,ןעטכַאבָאעב ךיא געלפ 1911 ןיא

 יטיס רעטלא רענהעש רעד  .גנידליב "?לאּפיסינוימ , עגיקָאטש=40

 רַאפ ץַאלּפ ןעכאמ וצ םוא ןוא ,ןיילק וצ ןעראוועגנ ןיוש זיא לָאה

 טָאה ,גנוריגער טדָאטש רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ יד

 יד טָאה ןעמ) עדייבעג עסיורג עזיד טלעטשענפיוא ייברעד ןעמ

 טגידנעעג ןוא 1910 ןיא ןעיוב ןעביוהעגנָא גנידליב לאּפיסינוימ

 .(1912 ןיא

 עטמירַאב יד טיובעג ךיז טָאה 1912 ןיא ןוא 1911 ןיא

 "יא רהיא טימ ןעמאזוצ ,טלַאה עכלעוו ,גנידליב טריאוולואוו

 86 לעמערוט םעד ןהֶא) שזאטע ניצכעז ,?עמערוט ןעטשרעב

 טכאמעג טָאה ,זיוה ַאזַא ךיז טיוב סע זא ,סעיינ יד .(שזאטע

 ןיא זנוא ייב ָאד וליפא ןוא .טלעוו רעצנאג רעד רעביא םשור א

 געלפ ךיא .קורדנייא ןעדנעניוטש א טכאמעגנ סע טָאה קראי וינ

 רעכלעוו ,ןארָאטסער א ןיא שטנַאל ןעסע ןהענ לעיצעּפס טּפָא

 טיוב זיוה יד יוזא יוװ ,ןהעז וצ םוא ,ייברעד טנעהָאנ ךיז טניפעג

 עצנאג יד ןוא ,ןעקוק וצ טנאסערעטניא ןעװענ זיא סע .ךיז
 דנערעוו ,רהָאי ייוצ רעביא סָאװטע טרעיודעג טָאה עטכישעג

 ןיא ןעראווענ טיובעג סעדייבעג עטמהיראב ןענייז אּפארייא ןיא

 רעד יו ,ןעכריק עכנאמ ןוא ,ןערהאי רענילדנהעצ ןופ ףיולראפ

 יד .רהָאי טרעדנוה עכילטע ,ליּפשייב םוצ ,ןלעק ןופ ?םָאד,

 א ןיא ןעראוועג ןעסאגענסיוא זיא עדייבעג טריאוולואוו עצנאג

 ַא טעמב טכַארבעג רהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא ,קירבַאפ

 -אי ןיא ןעיוב ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה עדייבענ יד) .,עניטראפ

 .(1912 ,יאמ ןיא טנידנעעג ןוא ,1911 ,ראונ

 עשינַארט יד טקורדענ ןעוועג זיא ,1919 ,לירּפא ןעט15 םעד

 -ידיא רעטמהירַאב רעד ןופ ןַאמ רעד ,ץנימ לעקיימ זא ,טכירכַאנ
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 ךרָאמטסבלעז ןעננַאנאב ןיא ,ןיצּפיל ינעק ןירעליּפשיוש רעש

 .(888 שזרייּפ ,דנַאב ןעטרעפ העז)

 טנעפערע זיא ,1911 ,יאמ ןעט29 םעד ,טנעװַא גָאטסניד

 -ביב עשיטדַאטש) ירערבייל קילבָאּפ עסיורג עיינ יד ןעראוועג
 ,קראי וינ ןיא (קעטָאיל



 לעטיּפַאק רעטייווצ

 אפָאריײא ןיא רעדיוו
1 

 רעטרעוו עניײמעגלַא רָאּפ א -- .רחָאי 19 ןופ דישרעטנוא ןא
 .1912 ןיא אּפָאריײא ןיא ךוזַאב ןיימ ןעגעוו

 בָאה ךיא סאוו סָאד .ךיז ןעמ טנערעל ןעבעל ןעצנאנ םעד

 ןעזידר בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטַאנָאמ עכילטע יד ןיא טנערעלעג

 "עטניא וצ םרעהעג ,אּפארייא ןיא טכַארבראפ ,1912 ןיא ,לָאמ

 ,סרוק-סנעבעל ןיימ ןופ ןעלייט עגיטכיוו ןוא עטנאסער

 ענינייא ןיא) רהֶאֹי ןעצניינ ןעוועג טינ ןעטרָאד ןיב ךיא

 בָאה ,ָאזלא ,(גיצנאווצ-ןוא-ןייא ראנָאז רעדָא גיצנאווצ רעצעלּפ

 רהאי גילדנעצ ייווצ יד סאוו ,דישרעטנוא םעד ןהעזעג טציא ךיא

 םוצ םכוזאב טציא ךיא בָאה רעטרע ענינייא .טכארבעג ןעבָאה

 יד ךילכעזטּפיוה ןעניז ןיא רעבָא ָאד בָאה ךיא .,לָאמ ןעטשרע

 ,רעהירפ ןופ טנאקאב ןעוועג ןיוש רימ ןענייז סאוו ,טדעטש

 .ןיימענלא ןיא אּפָארייא ןוא

 ךילרעסיוא ךיז טדעטש ענעי ןעבָאה רהֶאי ןהעצניינ יד ןיא

 רענאקירעמא ןופ רענייטש ן'פיוא טינרָאג ,טרעדנעעג טינ

 וינ ןופ רהֶאי רֶאּפ א ףיוא קעוא טרָאפ רהיא ןעו ,טדעטש

 ערהיא ןופ עליפ ןענייז ,קירֹוצ רעהכָאנ טמוק רהיא ןוא ,קראי

 ךיז טלאה קראי ֹוינ .ןענעקרעד וצ טינ ןעלייט עטסניטכיוו

 עשיאעּפָאריא יד ןיא .ןעיוברעביא ןוא ןעיוב ןיא גנידנעטש

 -ןעצניינ יד ןיא ןענייז ,טכוזַאב טציא בָאה ךיא סאוו ,טדעטש

 יי ;ןעננורעסערגראפ עסיוועג ןעמוקענרָאפ ךיוא רהאי ניצנאווצ

 -טדָאטש יד .ןעניוא יד ןיא ןעפראוועג טינ רעבָא ךיז ןעבָאה

 .עבלעזיד טולָאסבא ןעבילבעג סלאפנעדעי ןענייז סרעטנעצ
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 ןיא גנורעדנע ןא טקרעמאב טרָאד ךיא בָאה רעבָא ראפרעד '
 -רָאפ זיא ןעבעל ןעכילרעניא םעד ןיא ןוא } ןעכַאז ערענעלק עליפ
 -עקרעביא עגיטפסייג .ךיוא ןעכַאז עסיורג ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעג
 .עגיטכיוו ץנאג ןענופעג ןעטכיזניה עסיוועג ןיא ךיא בָאה ןעשינער
 ןערָאװעג רחָאי גיצנַאװצ יד ןיא זיא גנונעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד
 טכארבענטימ טָאה סָאד ןוא ,קראטש ןוא סיורג רעייהעגמוא
 ,טלהיפרעד ךיילג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעסעיינ עשיטילָאּפ עסיורג

 -ַאב רעשיטסילַאיצַָאס רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןיא
 -רָאפ ךיוא ןענייז ,טלַאהניא ןעכילרעניא רהיא ןיא ,אפוג גנוגעוו
 .ןעגנורעדנע עגיטכיוו עסיורג ,ןעגנורעדנע ןעמוקעג

 טימ ןַא ,ט'מולח'עג טינ ךָאנ ךיז טָאה ,1912 ןיא ,ןַאד
 -טלעו א ןערעקאלפרעדנַאנרַאפ ךיז טעװו רעטעּפש רהָאי ייווצ
 סנעבעל עכילשנעמ ןענָאילימ עליפ ןעטסָאקּפָא טעװ סָאװ ,המחלמ
 סעיצולָאװער עליטש .ןענָארט עטסערג יד ןעצריטש ןוא
 ,טציא ןוא ,ןעמוקעגרָאפ ָאי רהֶאי גיצנַאװצ יד ןיא רעבָא ןענייז
 -עג רימ ךיז ייז ןעבָאה ,אּפָאריײא טכוזַאב רעדיוו בָאה ךיא ןעוו
 .ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװ

 -עמא ןופ געלפ ךיא ןעוו ,קירוצ גיצנאווצ רהָאי א טימ
 -נייא ןעקרַאטש א ןעבָאה ךיא געלפ ,אּפָארייא ןעכוזאב אקיר
 יד --- אקירעמא ןיא יו שרעדנא ןעטרָאד זיא ץלַא טעמכ זא ,קורד
 םעד ןופ ןעטייהלעצנייא רעטרעדנוה ,ןעגנוניואוו יד ,רעדיילק
 ןופ ןעראוועג טשַאררעביא ךיא ןיב לָאמ ןעזיד ,ןעבעל ןעכילגעט
 ןעוועג ןענייז סעדָאמ יד ,טינש רעד ,רעדיילק יד .ןעטייקכילנהע
 -עמַא עניימ ןיא ןעבָאה רעעּפָאריײא יד .אקירעמַא ןיא יו עבלעזיד
 רָאנ ."ענירג, יו ןחעזעגסיוא טינ רהעמ ןיוש ןעגיוא רענַאקיר
 ןופ ץעזעג םעד יירט שירעפַאלקש ױזַא טינ ןעמ זיא אּפָארייא ןיא
 .זנוא ייב יוװ ,עדָאמ רעד

 -ןַא ןעסַאמ ןיא ,(סרַאק) סיַאוומארט יד ןיא ,רעזייה יד ןיא
 וצ ךייש ןענייז סָאװ ,עגיטכיוונוא ןוא עגיטכיוו ,ןעכאז ערעד
 -ורעמַא ןעמונעגרעביא רעעּפָארייא יד ןעכבָאה ,טייקכילמעווקַאב
 טירט ףיוא ןעננוסאּפוצ ,ןעננוטכירנייא ,ןעגנודניפרע עשינַאק
 סָאװ ,?עקײרעכַאמ, א סעּפע טנעגעגאב ךיא בָאה טירש ןוא
 אּפָארייא ןיא רעבָא .אקירעמא רָאנ ןעכָאה סָאד טנעלפ רעהירפ
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 -םערג יד ,ליּפשייב םוצ .םַאזננַאל ןעגנאגעג ץלַא ךָאנ סָאד זיא

 "דַא ,ןעריסנָאנַא טפראדאב ךָאנ ןעבָאה זירַאּפ ןיא ןעלעטָאה עט

 יז זַא ןוא ,ןעגנוטכירוצ עשירטקעלע ןעבָאה ייז זא ,ןעזייטרעוו

 -לעטָאה א ןיא רעסאוו עדנעסילפ .ףמַאד טימ טצייהַאב ןערעוו

 .ךאז םוחי ַא ןעוועג ךיוא ךָאנ זיא ,עסייה ןוא עטלַאק ,רעמיצ

 רעדָא ענרעצליה ענעגיובענ יװ ,טייקנינייפק עשיטקַארּפ אזא

 ַא ןעוועג ךָאנ ןענייז ,ןעלטנַאמ ןוא קער וצ סרעגנעה ענעטָארד

 ןיוש ןענייז (?ןעלדָאנ סגנורעכיזרַאּפ ,) "סניפ יטפייס ,/ .סעיינ

 םָאה ןעמ ןוא ,רעייט ןעווענ רעבָא ןענייז ייז ; לארעביא ןעוועג

 ,סוסקול לעקיטש ַא ראפ ןעטלאהעג ייז

 ריא ןיא רעהירפ רהָאי גיצנאווצ טימ ןענייז ןענָאפעלעט

 ןעמ טָאה אקירעמא ןיא םגה ,טייהנעטלעז עסיורנ א ןעוועג אּפאר

 ןיא טייקגידנעווטיונ עכילגעט ַא םלַא טכיורבעג ןיוש ןאד ייז

 רעדעי ןיא ןעגנוניואוו-טאווירּפ ןעסאמ ןיא ןוא ,םיפִא ןעדעי

 ייז אּפארייא ןיא ןעמ טָאה 1012 ןיא ,ֿפעטדעטש ןוא טרָאטש

 ליפ ייז ןענייז ןעטרָאד ןוא .?ארעביא טכיורבעג ךיוא ןיוש

 נער רעד וצ ןעטראד ייז ןעגנאלאב בור סָאד ?ייוו ,רעניליב

 ןָאפעלעט םייב ןעמ טָאה "וָאלַאה, ןעשינאקירעמַא םעד ,גנור

 ..ןעכארּפש עלַא ףיוא טכיורבענ ןיוש

 רהֶָאי גיצנַאװצ טימ ןעמ טנעלפ (סטפיל) סרָאטיײװעלע ןופ

 טָאה ,1912 ןיא ,טציא אקירעמא ןיא זיולב ןעסיוו ךיוא קירוצ

 ןעטראד ;ךיוא אּפארייא ןיא םוטעמוא טַאהעג ןיוש ייז ןעמ

 ?ןעמ-ראטייוועלע , ןהֶא ,שיטַאמָאטױא ןעגנאגעג רעבָא ייז ןענייז

 ,ןעלעטָאה עסיורנ יד ןיא ,רעטעּפש טשרע .ןערָאטקודנָאק רעדָא

 עלעיצעּפס טימ סטפיל עסיורג ןהעז וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה

 .ןערָאטקודנָאק

 -עדנע עניזָאד יד טכַארטַאב בָאה ךיא ןעוו ,?כח-ךס ןיא

 בָאה ,רהָאי גיצנאווצ יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעננור

 ייצ רעד ןופ ןעלייט ענעדישראפ יד יו ,טלהיפרעד קרַאטש ךיא

 -עגסיוא רהעמ ץלא ,רעכילנהע ץלא ןערעוו טלעוו רעטריזיליוו

 .דנַאל ןייא ןערעװו רעדנעל עלא יו ,ךיז ןעשיווצ טכיילג

 עטלא ,ןעשנעמ עהייר רעצנאג ַא טימ ןהעזעג ךיז בָאה ךיא
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 -נעזרעּפ עטמהירַאב עגיטכיוו ייז ןופ ?ייט א ,עיינ ןוא עטנאקאב

 סאוו ןעגנורהאפרע עהייר ַא טַאהעג בָאה ךיא ןוא .,ןעטייקכיל

 ע'טלוב יד ןעשיווצ ןורכז ןיימ ןיא ןעראוועג טנעכייצראפ ןענייז

 .ןעבעל ןיימ ןופ ןעגנוריסַאּפ

 ףיוא טעטכַאבָאעב בָאה ךיא סאוו ,ןעגנורעדנע יד ןעשיווצ

 יד ןעזיוועג ןעבָאה סאוו ,עכלעזא ןענופעג ךיז ןעבָאה ,עזייר רעד

 גיצנאווצ יד ןיא ןעגנַאנעג זיא ןעבעל סָאד רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר

 גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,טנַאמרעד ןיוש בָאה ךיא ,רהָאי

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סָאד ןוא ,רעייהעגנוא ןעסקאוועגסיוא זיא

 רעד ןעװעג ןיא רעקרַאטש ךָאנ רעבָא ,קורדנייַא ןעקרַאטש א

 ,סינטלעהרַאֿפ רעיינ רעד ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ קורדנייא

 -קריוו רעד ןוא עירָאעט רעזנוא ןעשיווצ טקרעמַאב בָאה ךיא סָאװ

 ,טייקביל

2 

 ,רהָאי ןהעצניינ רעבירַא ןענייז סע -- .זירַאּפ -- .ףיש ן'פיוא

 "טקעלעס,; -- .עבלעויד זיא טדָאטש יד רעבָא

 .םליבָאמָאטָא --- .לעטָאה

 ףיש עשטייד ַא ןעוועג זיא "ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד , יד

 ,סערגָארּפ םעד ,ינַאּפמָאק דיִאֹפ ןעמריושזד הטרָאנ רעד ןופ

 "יוב רעד ןיא רהְאי ןעצניינ יד ןיא ןעראוועג טכַאמעג זיא סָאװ

 ףיורא ןיב ךיא יוװ ךיילג טריּפשרעד ךיא בָאה ,ןעפיש ןֹופ גנוא

 .טירש ןעדעי ףיוא טלהיפענ ךיז טָאה סָאד .,רעפּפמאד ן'פיוא

 -ּפמאד רעטסערג רעד ןעוועג טינ זיא "ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד , יד

 ,אקירעמַא ןוא אּפָארייא ןעשיווצ ןעגנאנעג ןַאד זיא סָאװ ,רעפ

 ,ףיש עטסערג יד יו ,רעסערג ךרע ןיא טינ ןעוועג יז זיא ךָאד ןוא

 .ןערהאי ענילָאמַא יד ןיא ןערהָאפ געלפ ךיא רעכלעוו ףיוא

 -נעייז טנעכייצראפ ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,ןעציטָאנ יד ןעשיווצ

 ךיא ןעוו ,םציא רימ רַאפ ןעניל עכלעוו ןוא ,ףיש רעד ףיוא גיד

 : עדנענלָאפ סָאד ךיא ןיפענ ,תורוש עזיד ביירש

 זיא "ןָאטננישַאװ שזדרָאשזד , רעד ןופ גנורעקלעפאב יד,

 בילוצ זא ,ךאפליפ יוזא זיא רהיא ףיוא ןעבעל סָאד ,סיורג ױזַא
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 יו ,רחעמ טינ זיא םי רעד .םי םעד ןָא רָאנ ןעמ טסענרַאֿפ םעד

 טייקמאזקרעמפיוא רעיא ,עזייר רער ןופ טייחלעצנייא עניטייז ַא
 רהיא רעכלעוו ןופ ,טלעו רעדנעמיווש רעד םימ ןעמונרַאפ זיא
 "לייט ַא טייז

 : עדנענלָאפ סָאד ךיא ןיפעג לעטעלב רעדנַא ןַא ףיוא
 .טסול ןוא גנַאזעג ,ןעבעל טימ לופ שטייד רעטנערָאיַאב א,

 ןופ ןעכַאל ייז .םהיא טימ ךיז ןעריסערעטניא ןעמַאד עגנוי יד

 סע יו ,טָאה רע ןוא ןענינעגנראפ טימ ךאלטרעווכיילנ ענייז

 יד ייב גלָאפרע ןייז ןופ יװ ,ןעציוו ענייז ןופ האנה רהעמ ,טנייש

 ."טינ ךיז רע טריסערעטניא רעילַאװַאק סלא ךיז טימ .ןעמאד
 טקניז ,לעקייק רעטיור-טולב ,רעסיורג א ,ןוז יד ,טנעווָא,

 ןעקוק ןוא ןעהעטש ןערישזַאסַאּפ ןעּפורג עסיורג .,ןיירַא םי ןיא

 יו ,גיטכיל יוזא ןעראוועג ןזיא גנולצולּפ ..ענעצס רעד ףיוא

 -ייז ,ךילהערפ ןענייז ןעדישזַאסַאּפ יד ,גָאטייב רעגייזא ףלעווצ

 יד ןיא דלאב רעבָא ,טסול-סנעבעל טימ ןעגנילק ןעמיטש ערע

 ןערעוו ןעמונעג לענש טָאה סע .ןעדנואוושראפ ןעצנַאנניא ןוז
 טרעהענפיוא טָאה ןעמ ,רעליטש ןעראוועג זיא ןַאד ןוא ,רעטסניפ

 ענינייא ךָאנ .ןעמיטש עדנעננילק טימ ןעדייר וצ ןוא ןעכַאל וצ

 ,רעטכארטראפ א ,ננאזעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא ,ןעטונימ

 ."ןוננ רעניטעמוא

 -ייצענסיוא ןעוועג רעטעװו רעד זיא נעט יירד עטשרע יד,

 -ניאנוא ןעוועג ןיא רע זא ,ניהור יוזא ןעוועג זיא םי רעד .טנעכ

 ,"טנַאסערעט
 ץלַא ןופ םלוע רעד טפיול ,ףיש א ךיז טזייווַאב סע ןעוו ,

 א סיורא טפור סערעטניא ןעלעיצעּפס א ,ןעקוקַאב רהיא ןעטייז

 ןימ רעגיזיר א יו יוזא ,ןהעש ךילקריוו זיא יז .ףיש-לענעז
 ן'רעביא טײרּפשעגסױא ןענייז עכלעוו ,ןעלגילפ עסייוו טימ לעגיופ
 ".לעמיה

 רעד ףיוא טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,נעט ןעביז יד ןופ
 -רֶא םעד ךילכעזטּפיוה ךיא קנעדעג ,"ןָאטננישַאװו שזדרַאשזד ,
 ןעטעב יד טכאמ סאוו רעד) דרַאויטס םור"דעב רעזנוא ,רעטסעק
 רעד .דראויטס טּפיוה םעד ןֹוא (סעטויאק יד ףיוא טמאר ןוא
 ןעסיועג א טליּפשעג לָאס עכילטע רעניד וצ טָאה רעטסעקרָא
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 רעראברעדנָאז א .,ןעגנאפעג ךימ טָאה רעכלעוו ,ןוגנ ןעשטייד
 .ןעגָאלשעג םהיא ןופ טָאה םטיר ןימ

 ראפ טבעל ,רעטסעקרָא םענעי ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ןוא

 ןעוועג זיא רע םיראוו ,דראויטס םור-דעּב רעזנוא ףיוא ךיוא רימ

 וצ ןענייז ןעטנאקיזומ עלא .רעטסעקרא םעד ןופ דילגטימ ַא

 דראויטס םור:דעב רעזנוא .סדראויטס ןעווענ טייצ רעבלעזרעד

 -לָאמ יד ןופ טייצ רעד ןיא .טיימורט א ףיוא טליּפשעג טָאה

 ,טנאקיזומ א ןופ םרָאפינוי א ךיז ףיוא ןָאטנָא רע טגעלפ ןעטייצ

 םעד ןיא ליײטנַא טמענ רע יװ ,ןעטכַאבָאעב געלפ ךיא ןוא
 ,ץלַא ףיֹוא חירב ַא ןעוועג רע זיא ,ןעשטייד עליפ יווװ .רעטסעקרָא

 -סיוא ןא ןעוועג רע זיא ,ָאזלַא ,ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ וצ

 ןעטעב יד טכַאמעג טנעכייצעגסיוא טָאה .טנַאקיזומ רעטנעכייצעג

 -ענסיוא ןַא ןיא ןערעזנוא רעמיצ ןעצנַאנ םעד ןעטלַאהעג ןוא
 .גנונדרָא רעטנעכייצ

 סנעדעג ,שטייד ןעניטפערק ןעכיוה ַא ,דרַאויטס טּפיוה םעד
 -נײרַא רע טנעלפ ,ןעסע םייב ,לָאמ סעדעי לייוו ךילכעזטּפיוה ךיא

 "! טיײצלהַאמ , טרָאװ םעד טימ ןעסירגַאב ןעמעלַא זנוא ןוא ןעמוק

 גידנענייש ןייז טימ ןוא שיט וצ שיט ןופ ןהענ רע טגעלפ ױזַא
 ּפָאק ן'טימ ןָאט לעקָאש א שיט ןעדעי ייב רע טנעלפ םינּפ ןעטיור
 ! ?טייצלהַאמ , ןעפורסיוא ןוא

 םוצ ,ךיירקנַארפ ,נרוברעש ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ףיש יד
 ננודניברַאפ ןיא .ךעלעפיש עניילק טרהיפענוצ זנוא ןעבָאה גערב
 טרָאטש-ןעפַאה רעשיזיוצנארפ רעד וצ עזייר רעצרוק רעזיד טםימ
 רעטמהירַאב רעד ןופ דליב סָאד ןעבילברַאפ ןורכז ןיימ ןיא זיא
 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןעדרַאנ ירעמ ןירעגניז ארעּפָא
 ןיא ןערָאװעג טמהירַאב זיא יז .זנוא טימ לעפיש ןעבלעזמעד
 טּפיוה יד ןעפַאשעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ,"סיַאט , ארעּפא רעד
 רעטעּפש .ןעמָאנ רהיא ןעבעגעג רהיא טָאה סָאד .,זירַאּפ ןיא עלָאר
 ןעמ טָאה ,זיא רענייטש רעד יו .קרָאי וינ ןיא טליּפשעג יז טָאה
 א ןעבעגעג טנעווַא ןעטצעל םעד םי ן'רעביא עזייר רעזנוא ףיוא

 -ניטכיוו רעד ןעווענ זיא ?ייטנא ס'ןעדרַאנ ירעמ ןוא ,טרעצנָאק

 ,םַארנָארּפ רעד ןופ רעמונ רעטפ

 .זירַאּפ ןייס טכארבענ זנוא נוצ ַא טָאה נרוברעש ןופ
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 ןעמונעג ןעבָאה רימ .טכַאנייב ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 זיא סע .לעטָאה ַא וצ ןערהיפ ךיז ןעסייהעג ןוא "ןאטעיאפ , ַא

 ןענייז ןעלעטַאה עלַא .גנומענרעטנוא ערעווש ַא ןעוועג רעבָא

 ןֵא ןעמוקעגרָאפ ןיא סעּפע .ןעמונרַאפ ןעווענ געט רֶאּפ ענעי

 ,ןעטפַאשלעזעג עסיוועג ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ענעדישרַאפ ןופ ןעטַאנעלעד טימ לופ ןעוועג זיא טדָאטש יד ןוא

 .גנולפייווצרַאפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ .רעדנעל

 בָאה -- ,ןאבראס אל עד סַאלּפ םעד ףיוא זנוא טרהיפ ---

 .רעשטוק םעד טגָאזעג ךילדנע ךיא

 טימ ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא ואוו ,רעווקס רעד ןיא סָאד

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןעטצעל םעד ,רעהירפ רהֶאי ןהעצניינ

 ןעטמהירַאב םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא טניל רע .ךיירקנַארפ ןיא

 רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,דנענעג רעד ,לַאטרַאװק ןעשינייטַאֿפ

 רעד ,ןעלוש-ךיוה ױזַא ןוא ןעלוש רעלטסניק ,טעטיזרעווינוא

 ןעכלעוו ןעגעוו ,רעלטסניק ןוא ןעטנעדוטס ,עטרעלעג ןופ דנענעג

 ןידלעה רעדָא דלעה ןייז סָאװ ,ןַאמָאר ןעדעי ןיא טנעייל ןעמ

 ,רעטנעצ-טדַאטש םעד ןופ קיטש עשביה ַא זיא סע .זירַאּפ טכוזַאב

 ןענייז ןעטרָאד ,ןיעס ךייט םעד ןופ טייז רערעדנַא רעד הףיוא

 ןוא ןערעמיצ עטרילבעמ ןופ רעזייה ,רעזייה גנידרָאב ןענַארַאפ

 יד זַא ,טנעכערעג בָאה ךיא ,להָאצ ַא ןהִא ךעלעכלעטָאה עניילק

 םינ םייו יױזַא ךיז ןעבָאה רהָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ןעטַאנעלעד

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא .ןעבילקרַאפ

 טסקענ ,לעטָאה םעניילק ַא ןיא רעמיצ ַא ןענופעג ןעבָאה וימ

 .קירוצ רהָאי ןהעצניינ טימ ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא ואוו ,םעד וצ

 ,לעזייה טסַאנ עניילק ַא ,"לעטָאה טקעלעס , ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד

 .עמעװקַאב ַא ןוא עטענ ַא רעבָא

 ןוא סַאג ן'פיוא סױרַא ךיא ןיב הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא

 ,טרָאטש יד טקוקַאכ

 ןיא ךיז טָאה ךאז ןייק ! זירַאּפ ןיא רעדיוו ,ָאזלַא ,ןיב ךיא

 .טרעדנעעג טינ רהָאי ןהעצניינ יד

 "עג טיובענוצ ןעטרָאד ןענייז רהָאי ןהעצניינ יד ןיא ,תמא

 יד ןיא ןעוועג ןיא ץלַא סָאד רעבָא ,ןעסַאג עיינ עגינייא ןערָאװ

 יד טָא --- ,זירַאּפ ןופ רעטנעצ רעד .טדָאטש ןופ ןעלייט ערעטייוו
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 רעד ןופ ןענעק טלעװ רעצנַאנ רעד ןופ רעזעל עכלעוו ,זירַאּפ
 ןיב ךיא .ןערָאװעג ןעטיבעג טינ טולָאסבא זיא --- ,רוטַארעטיל

 טלָאװ ךיא יו ױזַא ,?היפעג ַא טימ טדָאטש ןרעביא ןעגנַאגעגמוא

 .ןעטכענ ןעוועג ָאד

 לעקיטש ַא ןיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו דָארג

 םוצ טרהיפעגנייא טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאפעלעט ַא טימ עיצַאסנעס

 -עד יעלַאּפ) זירַאּפ ןופ טכירעג ןעכיוה םעד ןיא לָאמ ןעטשרעי
 ,ןָאט וצ סָאד טביולרע ךיז ןעמ טָאה טציא טשרע ,(סיטסישז

 עניזָאד יד .םשה ל?לולח ַא רַאפ ןעטלַאהעג סָאד ןעמ טָאה רעהירפ

 ןיא ןעזעוועג זיא יז יו טקנוּפ טעמכ טציא ןיא עדייבעג עטלַא

 ךס א ךָאנ ןוא עיצולַאװער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ טייצ רעד

 ןא ןעו .םעוװקַאבנוא רהעז ןוא גנע ךילקערש ןזיא יז ,,רעהירפ

 זא ,טינ טושּפ םהיא ךיז טביולג ,ןיהַא ןיירַא טמוק רענַאקירעמַא

 טדָאטש אזא ןופ עדייבענ-טכירענ עטסגיטכיוו יד ןייז לָאז סָאד

 -נייא ןוא ,טייקגילייה רהיא זיא טיײקטלַא רהיא רעבָא ,זירַאּפ יוו

 ןופ גנוכעושרַאפ א יװ טכַארטַאב טרעוו סעדָאמס עיינ ןערהיפ

 ,םוטנילייה ןעזיד

 פעטָאה רעטמיראב רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,סָאנ רעד ףיוא |
 -ַאה עכלעוו ,סעדייבעג ןעהעטש ,(זוַאה-טַאר ,לָאה יטיפ) ליוװ עד
 -ַאב קרַאטש ןענייז ייז .טינ נניבמָאלּפ ןייק ךָאנ םויה דע ןעב
 -וואורפמיא , ןענניירבניירַא ,ייז ןערעדנע רעבָא .זיימ טימ טצעז
 | ,ןייא טינ םענייק טלַאפ סָאד --- ?סטנעמ

 רימ .ןעמַָאקליוװ ןעוועג עדַארג סָאד זיא רעבָא רימ ראפ
 ךיא בָאה יז ןוא ,רהָאי-ןעצניינ-רַאפ ןופ זירַאּפ יד ןעוועג ביל זיא
 .ןענופעג

 ,רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןעכוזַאב ןָאטעג זָאל ַא ךיז בָאה ךיא
 טכַארֿפרַאפ בָאה ךיא ןעוו ,טנַאקאב ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו טימ
 ,סמואעזומ עטמירַאב יד :1898 ןיא ןוא 1891 ןיא זירַאּפ ןיא
 : ךעלסעג ןוא ןעסַאנ ,סרעווקס עטמירַאב יד ,ןעכריק עגיטייצרַאפ
 .ףךיא .,דניירפ ענילָאמַא עניימ טניואוועג ןעבָאה סע ואוו ,רעצעלּפ
 טלָאװ טדָאטש עצנַאנ יד יו ױזַא ,טרירעג טינ ןענופעג ץלַא בָאה
 ,םואעזומ א ןעוועג

 . .טדָאטש עטנאסערעטניא ,ענהעש ַא
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 -סיוא םעניימענלא םעד ןיא ןענופענ ךיא בָאה גנורעדנע ןייא

 דנַאב ןעטירד םעד ןיא  סליבָאמָאטָא :טדָאטש רעד ןופ ןהעז

 זא ,טנַאמרעד טרעוװ ,245 שזדייּפ ףיוא ,"רעטעלב , עזיד ןופ

 ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ,1893 ןיא ,זירַאּפ ןיא ךוזַאב ןיימ ףיוא

 טָאה שילגנע ףיוא) ליבָאמָאטָא ןא ןהעזעג ןעבעל ןיימ ףיוא לָאמ

 -עק סעלסרָאה, רָאנ ,ןעמָאנ םעד טימ טינ ןעפורעג סָאד ןעמ

 בָאה ליבָאמָאטָא ןייא רָאנ .(דרעפ ןהֶא ןענעוו --- "סעשזדיר

 -ָאטִא טימ לופ ןעוועג טדָאטש יד זיא רעטציא ,ןהעזעג ןַאד ךיא

 עגיטכיוו יד סָאװ ,קורדנייא םענײמעגלַא םעד ןיא ןוא ,ןעליבָאמ

 א ןעמוקעגסיורא םעד ןופ זיא ,טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה ןעסאנ

 .גנורעדנע עסיורג

 זַא ,ןעסיוו וצ טנַאסערעטניא ןייז טכייליפ טעוװו רעזעל םעד

 -וינ יו סליבָאמָאטִא רהעמ טַאהעג (1919 ןיא) ןַאד טָאה זירַאּפ

 םגה ,שימָאק סיוא סָאד טמוק טציא .רהעמ ךס א --- ,קרָאי

 יד ןוא ,טינ ןעליבָאמָאטָא ןייק ךיוא זירַאּפ ןיא טלעפ טנייה

 ןעטייקגירעווש) "סמעלבָארּפ קיפערט , ךיוא טציא טָאה טדָאטש

 ,(רעקרַאפ םעד טימ

 ןַא טכַאמענ רעדיוו רימ ףיוא ןעבָאה ןעסַאנ רעזירַאּפ יד

 ןוא טייקניברַאפ-ליפ רעשינַאקירעמַא-טינ רעייז טימ קורדנייא

 ןעטַאדלָאפ יד ןעגארטענייב וצרעד ןעבָאה ךס א  .טייקכילדליב

 ןיא ייז ןופ עטסיימ יד ,ןעראװלוב יד ףיוא ןעריציפָא יד ןוא

 -נעשטסילב רעדָא עטרילָאק ,ןעלטיה עטיור ןוא ןעזיוה עטיור-לעה

 .ןעטעלָאּפע ענרעבליז רעדָא ענרעדלינ עד

 יילרעלא ןופ רעכיטזלַאה --- ןערעלַאװַאק עליוויצ יד ייב

 ןיא ןעטלָאװ עכלעוו ,עכלעזא ,ןענָאסַאפ ײלרעלַא ןוא ןערילָאק

 "ימש א ןוא גנושאררעביא ןופ קילב א ןעפורעגסיורַא קראי ןינ

 "ראפ יד ףיוא טצוּפענוצ ןוא ןערָאשעג ,דרעב .,טָאּפש ןופ ?עכ

 -ָארטענ ,ןעמרָאפ ײלרעלַא ןופ ןעשוילעּפַאק ; ןעטרַא עטסנעדיש

 ףיוא ךיוא סנעקעטש ןוא ,סָאװטסטעקָאק םינימ ײלרעלַא טימ ןענ

 טכַאמעג ןעקעטש ןייז טימ טָאה ?יבסנַאמ רעדעי .רענייטש אזא

 סָאד ךיז טָאה ,סנעטסנינעוו ,ױזַא -- ל?עטשנָא ןערעדנוזַאב א

 .טכודעג רימ

 ןעדיימוצסיוא גנובערטש עניימעגלַא יד זיא אקירעמא ןיא
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 טרָאס ןעבלעזמעד ןענָארט ןעליבסנאמ עלא ,טייקנעדישראפ

 טנייפ ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,סנעגַארק ,סיַאטקענ ,סטעה ,רעדיילק

 ןעהעג רענעמ עלא  .,טייקמאזקרעמפיוא ךיז וצ ןעהיצוצ טַאהעג

 טקנוּפ ןענייז רענעמ עשיזיוצנַארפ יד  .םרָאפינוי א ןיא יוװ יוזא

 -נַא יד יו שרעדנַא רָאנ ןהעזוצסיוא טכוז רעדעי :; טרעקרַאפ -

 ןיא .ךיז וצ טייקמאזקרעמפיוא ןעהיצ דָארנ ליו רע .ערעד

 ,רענעדיײשַאב רענעמ רענאקירעמַא יד ןעניז ?אטח א סָאד

 .אקירעמא ןיא ןעניימ לָאמא ןעמ טגנעלפ יוזא 4 רעשילַארָאמ

 ,טנייה טינ רעבָא ,לָאמַא

 -טאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצעג ןעבָאה זירַאּפ ןופ ןעיורפ יד

 טימ יו רהעמ סעיַאװַאה ןוא סענימ ענידווע'ןח ערעייז טימ טייק

 םינוגנ ,סעיצַאנָאטניא ,ןעטנעצקַא ,ןעמיטש ןוא רע'םינּפ ערעייז
 רהיא ,ןח טימ ?ופ ןעוועג ךיוא ןענייז ןעיורפ יד ייב ןעדייר ןיא

 ,עקרעלדעּפ רעטעדיילקעג-םירא ,רעטלַא ןא ייב גנוטייצ ַא םפיוק

 ַא רהיא טלהָאצַאב רהיא ;לעדייב-סננוטייצ א ןיא טציז סָאװ
 "! עיסָאמ ,יסרעמ , טימ ךייא טקנַאדַאב יז ןוא ,העבטמ ענרעּפוק

 ךייַא טננילק רעכלעוו ,עלענינ ַא טימ (!רעה ןיימ ,קנַאד ַא)

 .קיזומ-רעביוצ יו

 -ַאּפ ןיא ןעטיזיוו עניימ ףיוא טקרעמַאב ךיא בָאה ץלַא סָאד
 סָאד טָאה רעבָא טציא .קירוצ רהָאי 21 טימ ןוא 19 טימ זיר

 .ןח ןעשירפ ַא טימ ,יינ ןעגנולסעג ןוא ןהעזענסיוא רימ
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 ,וועצרוב רימידַאלוװ -- .יקסווָאטאנג ןָאמנַא

 טכוזַאב בָאה ךיא עכלעוו ,דניירפ עטלַא עניימ ןופ רענייא
 םעד ןֹופ רבח-דנענוי ןיימ ןעוועגנ זיא ,םעניימ טיזיוו ןעזיד ףיוא
 -אננ ןָאטנא קאילַאּפ רעד ,?קָאשזורק , ןערענָאיצולָאװער רענליוו
 ,99/ ןוא 204 ,290 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטשרע העז) יקסווָאט
 -נא 1887 ןיא טָאה רעכלעוו ,(181 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד ןוא
 רעדנַאסקעלַא ןעטיוט וצ גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןעמונענ לייט
 ןופ רעדורב א ןעגנַאהעג טָאה ןעמ רעכלעוו רַאפ ,ןעטירד םעד
 הנותח טָאה רע ,ןערענָאיצולָאװער ריפ ךָאנ ןוא ןינעל יאלָאקינ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 0

 עדייב יװ יוזא ןוא ,ןירָאטקָאד א ,יורפ רעשידיא ַא טיס טאהעג

 -ַאּפ ןופ עינָאלַָאק רעשיסור רעד ןיא טנאקאב טוג ןעוועג ןענייז

 ןיב ךיא .סערדא רעייז ןהעגרעד וצ ןעוועג טכייל רימ ןזיא ,זיר

 -עג ןע'נָאטנא בָאה ךיא .בוטש ןיא ייז וצ ןעמוקענפיורא

 .ןענופ

 ריס .ןענעקרעד ךימ טעוו רע יצ ,ןהעז טלָאװעג בָאה ךיא

 םהיא וצ ךיא בָאה לָאמ ןעזיד רעבָא ,"וד , ןעגָאז ךיז ןענעלפ

 .ןעדמערפ א וצ יוװ ,טדערעג

 .טגערפעג םהיא ךיא בָאה -- ?ךימ טנעקרעד רהוא ---

 טּפאכעגנָא ןוא לעכיימש א ןעבעגעג ,טקוקַאב ךימ טָאה רע

 ,טנעה ערייב רַאפ ךימ

 רעשיסור רעד טימ ,ןעפורעגסיוא רע טָאה --- ! ןַאנַאק ---

 .ךילריטַאנ ךַארּפשסיױא

 ןיב ךיא .טרעדנעעג קרַאטש ךיז רע טָאה ןהעזסיוא ן'פיוא

 .ןעראוועג םניואווענוצ דלַאב םהיא וצ רעבָא

 .טמָארטשעגרעבירַא רהָאי ןעצניינ יד ןיא טָאה רעסַאװ ךס א

 ןעגעװ ,עטנאקאב עכילטפַאשניימעג ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ

 .ןעננוריסַאּפ ענעדישראפ

 ,ןעדנוטש יד ןורכז ןיימ ןיא טבעלעגפיוא רעדיוו ןעבָאה סע

 ןיימ ףיוא ,זיראּפ ןיא ןעמאזוצ טכארברַאפ ןעבָאה רימ סָאװ

 "ייז רענידעבעל ךָאנ רעבָא .1809 ןיא ,ןעטראד ךוזַאב ןעטייווצ

 ןיא ,אנליוו ןיא סענעצס ענעי ןעמוקעגרָאפ רימ ראפ רעטציא ןענ

 ןוא ,טניואוועג טָאה ןָאטנא ואוו ,זיוה ס'ווָאלָאקָאס רימידַאלוװ

 ,ןעטסילאיצַאס עכילטסירק טימ ןעפָארטעג ךיז בָאה ךיא ואוו

 טרעקאב ןיב ךיא ןעוו ,נעט עטשרע יד ,ענליוויצ ןוא ןעריציפָא

 -עגכרוד טָאה המשנ עגנוי ןיימ ןעוו ,םזילאיצַאס םוצ ןעראוועג

 . רעשילמיה טימ ?ופ ןוא יינ ןעוועג זיא סאוו ליפ יוזא טבעג

 .ענָאװערט

 רהעז ,עילימאפ א ןופ רעטָאפ א ןעוועג טציא זיא יקסווָאטאנג

 .רעדניק יד וצ ןעדנובעגוצ

 "נַאװצ רעדָא ןעצכַא רהֶאי א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו וליפא

 ןעצניינ יד ןיא .ןעגולק ַא ראפ ןעטלַאהעג םהיא ךיא בָאה ,גיצ



 1 ַאפָארווא ןיא רעדיוו

 טימ ךערּפשעג רעד .ןעראוועג טלעקיוװטנע ךס ַא רע ןיא רהֶאִי

 ,טנַאסערעטניא רהעז ןעוועג רימ זיא םהיא
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 רימידאלוו רעטמיראב רעד טניואוועג ןאד סָאה זירַאּפ ןיא
 עטלא יד ןיא ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,וועצרוב

 וינ ןיא ןהעזענ ךיוא ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ןוא ,ןערהָאי
 רַאפ רהֶאי רָאֹּפ ַא טימ ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג זיא רע ואוו ,קרָאי
 ןעוועג זיא ריטראווק ןייז ,אּפָארייא ןיא םיזיוו ןעגיטציא ןיימ
 -ַאב םהיא בָאה ךיא ,לַאטרַאװק רעטיײברַא רעזירַאּפ םעד ןיא
 .ןעמאזוצ ןעדנוטש עכילטע טכַארברַאפ ןעבָאה רימ ןוא ,טכוז

 רהיא טגעמ .ּפיט םענהעש ַא ןופ סור רעטכע ןַא זיא סָאד
 -- ,ןענַאטשראפנייא טינ רעדָא ןענַאטשרַאפנייא ןייז םהיא טימ
 .ןעבָאה רהיא טזומ םהיא וצ טקעּפסער
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 -ימנא ןייז --- .ןע'סערָאשז ןַאשז טימ טנאקאב רעוװ ךיא
 .םזיסקרַאמ

 -עג טנַאקַאב ךיא ןיב זירַאּפ ןיא םעניימ טיזיוו ןעזיד ףיוא
 עשיזיוצנארפ יד ןופ רערהיפ רעד ,ןע'סערָאשז ןַאשז טימ ןעראוו
 ןייז ןופ ךיידקנארפ ןיא רענדער רעטסערג רעד ןוא ןעטסילאיצַאס
 -רע עגיטכיוו א ןעוועג רימ ראפ ןזיא טפַאשטנַאקַאב עזיד .םייצ
 ןייא --- לָאמ ייוצ ןהעזעג םהיא טימ ךיז בָאה ךיא גנורהאפ
 -ַאלרַאּפ רעשיזיוצנארפ רעד) יעטויּפעד עד רבמַאש םעד ןיא לָאמ
 .זיוה וצ םהיא ייב לָאמ ןעטייווצ א ןוא ,(טנעמ

 רערהיפ רעד ןעװעג זיא רע ואװ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא
 םהיא טימ ךיז ךיא בָאה ,עיצקַארפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ
 ןיהַא ןיב ךיא ,(ינוי ןעטמ םעד) גָאטימכָאנ תבש ַא ןיא ןהעזעג
 םעד ןופ גנוציז א ןעטכַאבָאַאב : קעווצ ןעטלעּפָאד א טימ ןעמוקעג
 .ןע'סערָאשז טימ ךיז ןהעז וצ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןעשיזיוצנַארפ

 עטסנעש יד ןופ ענייא זיא טנעמַאלרַאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד
 ןיא טהעטש רע ןוא ,זירַאּפ ןיא סעדייבעג עטסלופססורדנייא ןֹוא
 ,ןעקירב יד ןופ םענייא ייב ךיז טניפעג רע .ץַאלּפ ןעטמהירַאב א
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 טייז רערעדנַא רעד ףיוא .ןיעפ ךייט םעד רעבירַא ןענַאּפש סאוו

 -נָאק ַאל עד סַאלּפ רעווקס רעסיורנ רעד טהעג קירב םעד ןופ

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ואוו ,דרָאק

 1703 רהֶאי ןיא סָאד ןעמ טָאה ָאד .עניטָאיליג יד ןענַאטשעג זיא

 .ןעט16 םעד יאול גינעק םעד טּפעקעג

 -כיוו ַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא יעטויּפעד עד רבמַאש םעד ןיא

 ןיא סערָאשז ןוא ,ץייו ףיוא תורקי םעד רעביא עטַאבעד עניט

 -סילאיצָאס יד ןעכלעוו ,ףמַאק םעד ןופ רערהיפנָא רעד ןעװעג

 .גנוריגער רעד ןעגענ טריזינַאגרָא ןאד ןעבָאה ןעט

 לַאזירעדָאפ ןעסיורג םעד ןיא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע

 קירֹוצ ןעפיול ךיילג טזומעג רעבָא טָאה רע .רבמַאש םעד ןופ

 -ַאב רעהירפ ךימ רע טָאה ,ָאזלא .טנעמַאלרַאּפ ןיא גינייוועניא

 ןעטרָאד ןופ .עירעלַאנ רעד ןיא ,ןעביוא ץַאלּפ ַא טימ טנרָאז

 תעשב ,עמיטש-ןעבייל עטמירַאב ןייז טרעהעג ךָאנרעד ךיא בָאה

 .עדער ןייז ןעטלַאהעג טָאה רע

 -עד גיצעביז-ךוא-ףניפ טַאהעג ןאד ןעבָאה ןעטסילאיצַאס יד

 .רערהיפ רעייז ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעטַאטוּפ

 ךיא געלפ רעדליב ענייז טיול רָאנ ,םוראוו טינ סייוו ךיא

 ,ןעטלאק ַא טימ ןַאמ א ראפ ןעלעטשרָאפ ךיז רעמיא םהיא

 ןייז זא ,ןענופעג ךיא בָאה ן'תמא רעד ןיא .טכיזעג ןעגנערטש

 ךיא יו ,רעטלע ןהעזענסיוא טָאה רע .ןעבעל טימ ?ופ זיא םינּפ

 סָאװ ,רעטרעוו עכילטע יד טימ ןוא ,טרעדלישעג םהיא ךיז בָאה

 ,(שילגנע ןעטרעטַאמעג רהעז ַא ףיוא) רימ טימ טדערעג טָאה רע

 רעד ןופ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער רעד טימ יװ טוג יוזא

 טימ לופ ןַאמ א ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג רע טָאה ,עמרָאפטַאלּפ

 .עינרענע ןוא רעייפ

 רעד ןיא ץַאלּפ םעד טימ טנרָאזַאב ךימ טָאה רע תעשב

 -וּפעד יד ןערעה ןוא ןהעז ןענָאק לָאז ךיא ןענַאװ ןופ ,עירעלַאג

 ןיא ןעגרַאמ םהיא וצ ןעמוק וצ ןעדאלעגנייא ךימ רע טָאה ,ןעטַאט

 .הירפ רעד

 טסייה רעכלעוו ,לַאטרַאװק םעד ןיא טניואוועג טָאה רע

 טימ טקאּפעגנֶא ךילבעטשכוב ןעוועג זיא טעניבַאק ןייז .יסאּפ

 ךָאסעּפָארּפ א ןעזעוװעג רעהירֿפ רע ןזיא ,טנַאקַאכ יו .,רעכיב



 03 ַאפָארייא ןיא רעדיוו

 עסיורנ א ןוא ,זולוט ןופ טעטיזרעווינוא םעד ןיא עיּפָאזָאליפ ןופ
 -ַאֹּפ ענייז ףיוא טקרעמאב בָאה ךיא סָאװ ,רעכיב יד ןופ לָאצ

 .דנַאטשנעגעג ןעזיד רעביא ןעוועג ןענייז ,סעציל

 רעטמירַאב ןייז ףיוא ןעטייברא ןיא ןעטלאהעג ןַאד טָאה רע

 -ייא רעכלעוו ןופ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ עטכישענ

 .ןענישרע ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז רעדנעב ענינ

 טָאה רע .,טכייל ןעמוקעגנָא טינ ןנוא ןיא סעומש רעד

 ןיא ןעכארּפש עדייב ףיוא רעבָא ,שילננע יא ,שטייד יא טנעקעג

 ןעשיווצ .ןעדייר ןיא יוװ ןעזעל םייב הירב רהעמ ךס ַא ןעוועג רע

 ןוא שטייד ףיוא קרעו ךס א טקרעמַאב ךיא בָאה רעכיב ענייז

 ףיוא ןעדייר רעבָא .יירפ ןעזעלענ ייז טָאה רע .שילגנע ףיוא

 טימ .,ןעטייקגירעווש עסיורנ טימ טדערעג רע טָאה ןעכארדּפש יד
 שילגנע ןייז טימ יו ,עבלעזסָאד ןעוועג זיא שיזיוצנַארפ ןיימ

 ךיז ןעבָאה ריס .רענרע ?עסיבַא ךָאנ טכייליפ ,שטייד רעדָא

 -נייא יד טינ ןענייז ןעדיא ,טעװעקלַאטעגכרוד זיא סע יוװ רעבָא

 יד טימ ןעפלעהסיוא ךערּפשעג א ןיא ךיז ןענעק סָאװ ,עניצ

 רעלטסניק ךיוא ןענייז ןעזיוצנארפ יד .ןעגיוא יד טימ ןוא טנעה
 ייז ןעבָאה וצרעד .רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא םנה ,םעד ףיוא

 .סעציילּפ יד --- ייברעד טנעמורטסניא ןעטירד א ךָאנ

 יו רעטכייל ךס א רימ ןיא שיזיוצנַארפ ןעזעל יװ ױזַא

 קנַאדעג ןייז ןעביירשפיוא טייצ וצ טייצ ןופ רע טנעלפ ,ןעדייר
 :ץרוק .ןָאט ךיא נעלפ סעכילנע ןוא ,ךארּפש-רעטומ ןייז ףיוא
 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד זא ,טיירטעגנייא ױזַא ךיז ןעבָאה רימ
 -ָאמ ענינייא ןיא םנה ,רעטכייל ןעגנאנעג זיא ךערּפשעג רעזנוא
 ךיז ןעדייר רימ זַא ,רעכיז ןעוועג טינ טרָאפ ךיא ןיב ןעטנעמ
 .ףיונוצ

 -לָאפ סָאד טנָאזעג רימ רע טָאה ענַארפ ץייוו רעד ןעגעוו
 : עדנעג

 -עדאפ עטשרע רעזנוא סלא ןעלעטש ןעטסילאיצַאס רימ,
 -ינער יד לאז האובת ןופ רהיפניירא ןעצנאנ םעד זא ,גנור
 -ָאנָאמ-סטפַאשלעזעג א סלא טנעה ערהיא ןיא ןעמענרעביא גנור
 ,קנַאדעג ןעשיטסילאיצַאס םעד טיול ,לָאּפ

 ןיא ןעכילקריווראפ ןענָאק סָאד ןעלָאז רימ זא ,ןעטרַאװרע,
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 -נוא םלא רימ ןעלעטש רעבירעד .,גנונּפָאה ןייק ָאטינ גיפיולרָאפ

 ףיוא ףירַאט םעד ןעפאשּפָא לָאז ןעמ זא ,גנורעדָאפ עטסקענ רעז

 ןירּפ רעד רעבָא ,"סרעדיירט ירפ, ןייק טינ ןענייז רימ .ץייוו

 ךיירקנארפ ןיא טציא ןיא ,טיורב ןופ ,טסייה סָאד ,ץייוו ןופ

 ,ָאזלא .ןופרעד ןעדייל ןעפַאמ רעטייברא יד ןוא ,ךיוה ךילקערש

 לָאז ץייוו עטריטרָאּפמיא ףיוא גנולָאצּפָא יד זא ,רימ ןערעדָאפ

 ."ןערעוו טפאשענּפָא

 ,ןעטסילַאקידניס יד ןענעוו טגערפעג םהיא ייב ןאד בָאה ךיא

 טפמעקאב קרַאטש ןאד ןעבָאה עכלעוו ,טייל-ןָאינוי עלאקידַאר יד

 ,רעהירפ לעסיבַא רהעמ ךָאנ ןוא ,ןאד .סנאינוי עשיטסילאיצאס יד

 ,טסייה סָאד ,שזַאטָאבַאס םעד טגידערּפעג ןעטסילַאקידניס ןעבָאה

 ןוא ןעגנורעטש ןָאטנָא ןעטנאקירבַאפ יד ןעלָאז רעטייברא זא

 יד .וװ .זַא ,א ,ערַאװ יד ןעריניאור ,גייצעג ןעכַאמ עילַאק ,ןעדָאש

 בָאה ,ָאזלא .ןעלטימ עזיד ןענעג טפמעקעג ןעבָאה ןעטסילאיצַאס

 .ןינע ןעזיד ןעגעוו טגערפעג םהיא ךיא
 ; עדנעגלָאפ סָאד טנָאזעג רע טָאה םעד ףיוא

 רעהירפ .טניימ רהיא יו ,ךילרעפעג ױזַא טינ זיא סָאד,

 ייז טימ ןעסיוטשנעמאזוצ עסיורג ןעבָאה ךילקריוו רימ ןענעלפ

 -ראפ ערעזנוא .ןעראוועג טכאוושענּפָא ליפ רעבָא ןיוש זיא סָאד

 "נײשרַאװ ,ךָאד טסייו רהיא .רעסעב ךס א ןענייז ןעסינטלעה

 עטגינייאראפ א ןיוש ךיירקנארפ ןיא רעטציא ןענייז רימ א ,ךיל

 -איצַאס עכילטע ןעוועג ןענייז רעהירפ ,ייטראּפ עשיטסילאיצַאס

 סָאד .ןעמאזוצ עלַא רימ ןעטייברא רעטציא ,ןעּפורנ עשיטסיל

 טסייג רעד זא ,ןעבענוצ זילב ?יו ךיא ,ןייֵלַא רהיא טסייוו

 זיולב טינ זנוא ייב טציא זיא טייקנינייא ןוא טעטיראדילַאפ ןופ

 ",טייקכילקריוו רעד ןיא רָאנ ,ריּפאּפ ן'פיוא

 :סָאװ טָא טגָאזעג רימ רע טָאה שזַאטַאבאס םעד ןענעוו

 ערעזנוא ןופ סערגנָאק א ןעמוקענרָאפ ןיא ננאל טינ ָאד,

 ,םיצנירּפ סלא טנעקרענא סערגנָאק רעזיד טָאה .רעטייבראדיוב

 -נעסיווענ ןוא ךילרע טייברא רעייז ןָאט ןעזומ רעטייברא יד זא

 -ייברא םעד ןֹופ עדריווטסבלעז יד טרעדָאפ יזא זא ;טפאה

 ןוא ,שזַאטָאבאס ןופ ץאזנעגעג רעד טקנוּפ זיא סָאד .סאלק רעט

 ,ןעהעטשראפ רעטייברא עשיזיוצנארפ יד זא ,טנייצ סולשַאב רעד
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 זןא ,טכאמ עטנינייאראפ רעייז ךרוד ןעמוק טעוװ גיז רעייז זא
 .עדריו רעייז ןענענ ןיא ןעלטימ ענידריוונוא טימ ןהעג וצ
 רעייז ןיא ןוא טפארק רעייז ןיא סיורנ וצ ןענייז רעטייברא יד

 ,לעטימ ַאזַא טימ ןעצונַאב ךיז ןעלָאז ייז זא ,עלָאר רעשירָאטסיה |
 ןייק שזַאטָאבַאס רעד טָאה ,ןעמונעג טנורג ןיא .שזַאטַאבַאס יו
 טפערט קיירטס א ןיא .טאהעג טינ לָאמנייק גנוטיידאב ע'תמא
 .םעד טימ ךיז טצונַאב רעטייברא רענעי רעדָא רעד זא ,לָאמא
 תוכייש ןייק טינ טָאה סע ,לַאפ רעלעודיווידניא ןַא רעבָא זיא סָאד
 | ."גנונעוואב רעד וצ

 ,םזיסקרַאמ-יטנא ןייז ןעגעו טדערעג םהיא טימ בָאה ךיא
 ןוא עכילדניירפ רהעז טכַאמעג ןע'סקראמ לראק ןענעוו רע טָאה
 זא ,טנַאזעג רעבָא טָאה רע ;} ןעגנוקרעמַאב עטרעטסייגַאב רַאנָאז
 סָאד טָאה רע .?שיטערָאעט , וצ זיא עירָאעט עשיטסיסקרַאמ יד
 רעייהענמוא ןעוועג רימ זיא רעכלעוו ,רעגייטש ַא ףיוא טרעלקרע
 ;עדנענלָאפ סָאד טגָאזעג טָאה רע ,טנאסערעטניא

 טלייטוצ טינ ףראד טייחשנעמ רעד ןופ סערגָארּפ רעד,
 -ראפ גנערטש ןוא גנע ןייז לָאז דאירעּפ רעדעי זא ,ױזַא ןערעוו
 -סיה א ךילריטַאנ ןיא סע .סאלק ןעטמיטשַאב ַא טימ ןעדנוב
 ףמאק ןייז ןָא טרהיפ סאלק רעטייברא רעד ןוא ,טקאפ רעשירָאט
 -ערָאעט סע'סקראמ טיול .סאלק ןעשיטסילאטיּפַאק םעד ןענעג
 טירשטראפ רעצנַאנ רעד זַא ,סיוא טמוק רעבָא םעטסיס עשיט
 עטרעדנוזעגּפָא ךילטייד ףיוא טלייטוצ טרעוו טםייהשנעמ רעד ןופ
 ,טייצ רעד טימ ןעדנוברַאפ זיא פייט רעדעי ןא יוזא ,ןעלייט
 .סאלק רענעי רעדא רעד טשרעהעג טָאה סע ןעוו

 -ָאס רימ .קילב רעגנע וצ א סָאד זיא ,גנוניימ ןיימ טיול ,
 גנערטש יוזא ןענעק ןעצענערג .רעטיירב ןייז ןעפראד ןעטסילאיצ
 טָאה עצ נ ַא ג ַא ס ל ַא טייהשנעמ יד .,ןערעוו טכאמעגנ טינ
 ןופ ןהעזענּפָא ץנאג ,ןעכאז עלַאסָאלַאק ףיוא טוט ןוא ןָאטעגפיוא
 רעד וצ טרעהעג סערגָארּפ רעכילשנעמ רעד .ףמאק ןעסאלק םעד
 םעד ראפ ןעפמעק ,ןעטסילאיצַאס ,רימ ,ןײמענלַא ןיא טייחשנעמ
 -ארפ וצ געוװ ן'םיוא רעטייוו טרהיפ ףמאק רעזיד ןוא ,רעטייברא
 ,טפאשנעסיוו ןייז ייב םייברא רעטרעלעג א ןעו רעבָא .סערנ
 טינ גנודניבראפ ןייק סאלק רעטייברא םעד טימ טָאה רע ןוא
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 ןעו ןוא ?סערגָארּפ םעד וצ טינ טרעהעג רע זא ,ןעד סע טסייה

 ןייז טימ ןעוו רעדָא ,ךאז ענהעש ,עסיורג ַא טוט טסיכאטיּפַאק א

 -טּפַאשנעסיװ עגיטכיוו עסיורג א טכאמעג טרעוו ףליה רעוויטקא

 ןעד סע טסייה ,גנורעסעברַאפ עשינכעט רעדָא גנוקעדטנע עכיל

 ? סערגָארּפ םעד טפלעה רע זא ,טינ

 טָאה ,"םזיטַאנַאפ ןופ טדנעלבראפ ןייז טסייה ןעגָאז ױזַא;

 .טרעלקרע סערָאשז

 סערגָארּפ םעד ןענעוו גנורעטסיינַאב טימ טדערעג טָאה רע

 םזילאיצַאס רעד סאוו ,נארטייב םעד ןענעוו ןוא ןיימענלא ןיא

 ןעכארּפשעגנסיױא ךיז רע טָאה טפיוהרעביא .,םהיא ןוצ טכאמ

 -רַאטש א טכאמענ טָאה סָאד ןוא ,ץנארעלַאט רעמעראוו א טימ

 טנידערּפעג ךיא בָאה ץנארעלָאט םירָאװ ,רימ ףיוא קורדנייַא ןעק

 ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ "סטרעוורָאפ , ןיא

 .1902 רהאי ןיא טרעקענמוא םהיא וצ

 -ַאוצָאס רעטרעטסײגַאב ַא סלַא טקירדענסיוא ךיז טָאה רע

 טינ רעבָא ,טפנוקצ רעד ןענעוו ןוא טראוונעגעגנ רעד ןעגעוו טסיל

 ערעדנא עלא ןעדער ןענעלפ סע יװ ,רעגייטש ןעבלעז םעד ףיוא

 ןעסעומש וצ טניואווענ ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו טימ ןעטסילַאיצַאס

 עניזָאד יד ןוא ,שרעדנא סעּפע .,אּפָארייא ןיא יצ אקירעמא ןיא יצ

 טלהיפענ בָאה ךיא .,טרילעּפַא קרַאטש רימ וצ טָאה טייקשרעדנַא

 יװ םזילָאיצַאס טרָאס אזא רימ ייב טניל ןעצראה ןיא ףיט זַא

 ,רענייז

 טָאה סע .טנָאזענ טָאה רע סָאװ טנעכייצרַאפ בָאה ךיא

 בָאה ךיא ןֹוא .ךעלטעלב עכילטע ענהעש רימ ייב ןעמונראפ

 םוצ ץנעדנָאּפסערָאק א ןיא ןעסַאלשעגנייא ךָאנרעד ץלַא סָאד

 ןא ,ןהעזענמורא ךָאנרעד רעבָא ךיז בָאה ךיא ,"סטרעוורָאפ ,

 -נולקענ טלָאװ סע ,םַאזטַאר ןעוועגנ טינ טלָאװ ןעקורד וצ סָאד
 -לעזא וצ ךָאנ ןעמ זיא ןעטייצ ענעי ןיא .שיטסיסקראמייטנַא ןעג

 ךיא .טניואווענוצ ןעוועג טינ גנונעוואב רעזנוא ןיא ןעקנאדעג עכ

 גיטכיר טינ טעוװ ףירב ןיימ ןופ לייט רעזיד זא ,טאהעג ארומ בָאה

 םעד ןופ ץלא סָאד ךיא בָאה ,אזלא  ,ןערעוו טשטייטעגסיוא

 -יּפא ןעפורעג יַאס יו יַאס רימ טָאה ןעמ .,ןעמונעגסיורא ףירב
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 -רָאפ, םעד טרהיפענ בָאה ךיא ױזַא יו ,טרַא רעד ראפ סרוק
 ,"סטרעוו

 עסיווענ טרעטנָאלּפעג ןיוש ךיז ןעבָאה חומ ןיא רימ ייב
 עירָאעט רעשיטסילאיצַאס רעד ןעגעוו ןעקנאדעג "עשיסרוקיּפא,
 -ענ ןיימ ןיא ,טרעטנַאלּפעג יו רהעמ טינ עקַאט רעבָא ,ךיוא
 -נאדעג עכילטיידנוא עגיזָאד יד ןעבָאה ןע'סערָאשז טימ ךערּפש
 ךימ ןעבָאה דייר ענייז ,גנוגיטומרע ןופ לַאװק ַא ןענופעג ןעק
 ,טריסערעטניאראפ קרַאטש

 -עּפש ןעכָאװ עכילטע ךיא בָאה ,ןהעז דלַאב ןעלעוו רימ יו
 רימ ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורהאפרע טַאהעג ,ןילרעב ןיא ,רעט
 רָאנ ,דייר סע'סערָאשז יו גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא טקריוועג
 ןיא אּפארייא ןיא עניימ עזייר רעזיד .רעקראטש ןוא רעכילטייד
 סולפנייא ןעניטכיוו א ןעבָאה ֹוצ ןעוועג טרעשַאב זיא 1919 רהאי
 .גנַאג ןעקנאדעגנ ןיימ ףיוא

 ןענעוו ןוא ן'טלעווזור ןעגעוו טסעומשעג ךיוא ןעבָאה רימ
 -ָאקע םעד ןיא רָאפ ןעמוק סאוו ,ןעגנורעדנע עדנעשאררעביא יד
 ןעבָאה רימ .ןעטַאאטש עטגינייארַאפ יד ןופ ןעבעל ןעשימָאנ
 רעד ןעגעוו ךיוא ןוא סטסָארט רענאקירעמַא יד ןעגעוו טדערעג
 ,גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רענאקירעמא

 ןענערפ וצ טייחנעגעלעג רעד טימ טצונַאב ךיז בָאה ךיא
 םעד ןיא) ןע'סופיירד ןעגעוו טָאה רע גנוניימ א ראפ סָאװ ,םהיא
 .עלָאר עסיורג א טליּפשעג סערָאשז טָאה ןע'סופיירד ראפ ףמאק
 ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסילאיצַאס ןעוועג ןענייז סע
 טלאוועג טינ ייז ןעבָאה ,סנעטסנינייוו .ןע'םופיירד וצ ךילדניימ
 ןיא רעבָא סערָאשז .םהיא ראפ ףמאק םעד ןיא ןעמענ לייטנא
 ןענייז סאוו ,רערהיפ עשיטסילאיצַאס ענעי ןופ רענייא ןעוועג
 -עט ןוא ןע'סופיירד ןופ םיאנוש יד ןעגעג ןעטָארטעגסױרַא ןעּפָא
 ןיא .ןערעוו טיירפאב לָאז רעריטראמ רעזיד זא ,טייבראעג גיט
 סוטיירד ןיוש ןיא ,ןע'סערָאשז טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו ,2
 ,(יירפ ןעוועג גנַאל

 ןיא רע ,טסילאיצַאס ןייק טינ זיא רע -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,שנעמ רעשיטַאּפמיס ןוא רעכילרהע רהעז א זיא סופיירד ---
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 רהעז ךיז ןעפערט רימ .קילב ןעטיירב א טימ ןַאמ א רעבָא

 טפערטַאבנַא סָאװ .שנעמ םלא רהעז רימ טלעפעג רע ןוא ,טפָא

 -נעטשלָאפ אזא טאהעג ךָאד רימ ןעבָאה ,םהיא ראפ ףמַאק םעד

 -סניפ רעד ןענעג גיז רעסיורג א ןעוועג זיא סָאד .גיז ןעגיד

 -טרָאפ ןוא טכיל ראפ ניז א ,ןעלאקירעלק יד ןופ טכַאמ רערעט

 ,טירש

 ךיא ואוו ,זירַאּפ ןופ ןערהָאפקעװא טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 יַאשז טָאה ,ָאזלא .ןיילא רעריטרַאמ םעד טימ ןהעז טינ ךיז לעװ

 "ירד בָאה ךיא .םהיא וצ ףירב ןעמערַאװ א ןעבענעג רימ סער

 .רעטעּפש געט רָאֹּפ ַא טימ טכוזַאב ןע'סופ

5 

 .(קינװוָאקלָאּפ א ןיוש ןאד) .סופיירד ןאטיּפַאק ךוזַאב ךיא

 -עג רעד זיא זיראּפ ןיא ךעלעקניוו עטסנעש יד ןופ רענייא

 ךיז טניפעג קראּפ ןעזיד ןעבעל ךיילנ ,אסנאמ קרַאּפ םורא דנעג

 ןופ ףניפ רעמונ ןיא ןוא .קאבלעשזאל יר ,עלעסענ עקניצרוק א

 ,קרַאּפ ןעניטכערּפ םעד ןופ טירט עכילטע זיולב ,עלעסענ רעזיד

 "יטרַאמ רעטמהירַאב רעד ,סופיירד דערפלַא טניואוועג ןַאד טָאה

 ראפ ,סופיירד ןאטיּפַאק רענעזעוועג רעד ,לעזניא-סלעפייט ןופ רער

 תמא עדעי ןוא ץראה עשידיא עדעי טעטולבעג טָאה סע ןעכלעוו

 .עשידיא ןייק טינ יצ ,עשידיא א יצ ,ץראה עכילשנעמ

 -ייז טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןעגנוטייצ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןעבָאה ,עטכישעג סופיירד רעד טימ לופ ןעוועג ךילגעט-גנָאט ןענ

 -ייא וצ טגנַאלַאב םופיירד זא ,קורדנייא םעד ןעמוקַאב רעזעל יד

 ,בָאה ךיא .זירַאּפ ןיא סעילימַאפ עשידיא עטסכייר יד ןופ רענ

 עזיד ןוא ,רענָאילימ א ןופ זיוה א ןעניפעג וצ טעטרַאװרע ,ָאזלא

 -עג טָאה סופיירד .ןעראוועג טכילקריוורַאפ םינ זיא גנוטרַאוװרע

 -מ א יװ טינ רעבָא ,סָאבעלַאב רעדנעבאהלהאוו א יװ טניואוו

 .שזאטע ןעטייוצ ן'פיוא ןעוועג זיא הריד ןייז .,רענָאיל

 םוצ ןעבירשעג ךָאנרעד בָאה ךיא סאוו ,ץנעדנָאּפסערָאק יד

 טָאה ,(1912 ,ינוי ןעט28 םעד ןענישרע זיא יז) ?סטרעוורָאּפ

 :עדנעגלָאפ סָאד ןעטלאהטנע סערעדנַא ןעשיווצ
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 ןעבָאה סָאװ יד ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעזעל עגנוי ץנאג יד,
 רשפא ךימ ןעלעוו ,טרעהעג זיולב עידעגארט סופיירד רעד ןעגעוו
 ןעצפופ-ןעציירד טימ ןענייז סָאװ ,יד רעבָא .ןהעטשראפ טינ
 ,ןחעטשראפ ןוא ןעסיוו וצ דנַאטשמיא ןעוועג ןיוש קירוצ רהָאי
 ךילטייד ךיז ןעלעו ענעי ,טלעו רעד ףיוא ךיז םוט סע סָאװ
 םענעי טבעלעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ןעטנעמָאמ יד ןעלעטשרָאפ
 טימ ןהעז ךיז ןערהָאפעג ןיב ךיא ןעװ ,זירַאּפ ןיא ןעגרָאמ
 ,ןע'סופיירד

 ךיא בָאה .הירפ וצ לעסיבא ןעמוקעגנָא ןיחַא ןיב ךיא,
 אקנאמ ןעגיאייברעד ןעכילרעה םעד ןיא טכַארברַאֿפ העש עבלאה א
 רעד .ןעגער א ךָאנ ןעגרָאמ רענהעש א ןעוועג ןיא סע .קראּפ
 -ַארטש ןענוז ענעדלָאג טימ ןעסָאגעגנָא יו יוזא ןעוועג זיא קרַאּפ
 םעד ןופ טשירפַאב ,ןעמולב יד ןוא זָארג יד ,רעמיוב יד .ןעל
 סע .ןערילָאק עכייוו טימ ןעגיוא יד טעשטסַאלעג ןעבָאה ,ןעגער
 ,רעמוז טימ טקעמשעג טָאה

 ,ןע'סופיירד וצ ןעמוקעגניירא ךיא ןיב רחוא ןהעצ טקנוּפ ,
 -יבַאק ןייז ןיא ןעמונעגפיוא ךילדניירפ רהעז ךימ טָאה רע ןוא
 .טענ

 דימ .טשַאררעביא ךימ טָאה םהיא ףיוא קילב רעטשרע רעד,
 ןענייז עכלעוו ,ענייז ןעטערטרָאּפ ענעי וצ טניואווענוצ עלַא ןענייז
 רע ןעוו ,קירוצ 20 רעדָא 18 רהאי ַא טימ ןעוועג טריפַארגָאטַאפ
 -יירד ןאטיּפַאק ,רעריטרַאמ רעד -- ,ןאמרעגנוי א ןעוועג ךָאנ זיא
 ןיא קיִלבנא רעד ןוא ,יורג ןעצנאגניא ןיוש טציא ןיא רע .סופ
 -ענ רעהירפ בָאה ךיא סָאװ ,סופיירד םעד וצ ךילנע קרַאטש טינ
 -רעד דלַאב ךיא בָאה רעבָא ןײמענלַא ןיא .קנאדעג ןיא טָאה
 ,רעטענ ,רעכילרַאד ַא זיא רע  .רוגיפ יד יא ,טכיזעג יד יא טנעק
 -עגמורַא-ץרוק טימ ,רהָאי 80 רעביא ןופ ןַאמ רעטריזַארעגמורַא
 -ימ ןייק .סעצנָאװ עיורג-רעבליז ןוא רָאח עיורג-רעבליז ענעריוש
 גננאל ןיוש ךָאד זיא רע .טינ ןיוש רע טגָארט רעדיילק עשירעטיל
 טָאה רע יװ ,גנַאר ןערעכעה ַא טימ --- ,טסניד רעד ןופ סױרַא
 .רעהירפ טַאהעג

 -רעּפ ןייז ןופ ןעגנוביײרשַאב ןעזעלעג לָאמ פיפ בָאה ךיא,
 רעטלַאק א סלא ןעוועג טלעטשענרָאפ זיא רע עכלעוו ןיא ,ןָאז
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 רעמיא ךיז טלַאה ןוא ,רעטרעוו עטלהעצענ טדער סָאװ ,שנעמ

 טימ זא ,טגָאזעג ןעבָאה ןערעיציפָא עשיטימעסיטנַא יד .ךיז ראפ

 יֿפִא ךיז ןופ ייז רע טָאה טיײקנעטלַאהעגקירוצ ןוא טיײקטלַאק ןייז

 ןופ רענייא ןעוועג זיא ,תמא טינ זיא ץְלַא סָאד זא .ןעסיוטשעג

 "אב םהיא ןופ בָאה ךיא סאוו ,עקירדנייא עכילנעזרעּפ עטשרע יד

 -לאהעג ןוא ,'רעטרעוו עטלהעצענ' טינ טדערעג טָאה רע .,ןעמוק

 -רַאפ טקנוּפ רָאנ ,רענעניוצענקירוצ א יװ טינ ךיז רע טָאה ןעט

 רע טָאה לעכיימש ןעשרעדניק טעמב ,ןעמענעגנַא ןַא טימ .טרעק

 ַא טימ ,יירפ ןעגנאגעג םהיא ייב ןענייז רעטרעוו יד ןוא ,טדערעג

 .טייקנעטלאהעגקירוצ ןופ רוּפש א ןהֶא ,טייקטטאהבעל רעמיראוו

 -ארפ ףיוא גידנעטראוו טינ ןוא סערעטניא טימ טדערעג טָאה רע

 ,אקירעמַא ןענעו טלעטשענ ןענארפ עליפ ןיילַא טָאה רע ,ןענ

 ןיא ןוא ,טסַאּפשענוצ ?עסיבא ,ןעננוקרעמַאב ענעדישרַאפ טכאמעג

 -ערּפשטימ ןעמענעגנַא ןא ןופ קורדנייא םעד טכאמעג ןיימעגלַא

 טינ ,ןעצרַאה ןופ טדער ןוא ןעסעומש וצ ביל טָאה רעכלעוו ,רעכ

 ,תמא ןיא סע ביוא) .דייר ענייז גידנעגעוו טינ ןוא גידנעטסעמ

 סע טסייה ,ןעריציפָא ענעי טימ ןעטלאהעגקירוצ ןעוועג זיא רע זא

 ךילדנייפ ,שיטימעסיטנַא ןעטלַאהרַאפ ךיז ןעבָאה ייז זא ,טושּפ

 .(םהיא וצ

 רע ןוא ,שילגנע טדער רע ביוא ,טגערפעג םהיא בָאה ךיא,

 זןיא ןעדייר רעבָא ,טכייל שילגנע טזעל רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה

 "יורט ןיימ טימ ןהענַאב ךיז טװאורּפענ בָאה ךיא .רעווש םהיא

 סיורג ןייק רימ ןעבָאה םעד טימ רעבָא ,שיזיוצנַארפ ןענירע

 -עג ךילדנע רימ ןעבָאה ,ָאולא .ןעכאמ טנעקעג טינ טירשטרָאּפ

 טדער סופיירד עכלעוו ,ךַארּפש א --- שטייד ףיוא הרשּפ ַא טכַאמ

 ןיימ .טוג ןוא גיסילפ ךילמיצ ךָאד רעבָא ,טכייל רהעז טינ ךיוא

 טכייל רע טָאה רעדיוו שידיא ןעשיווטיל "ןעטשירעמשטיידרַאפ ,

 ןעשיזיוצנארפ א ןעפרַאװניירא רע טנעלפ טפָא ,ןענַאטשראפ

 געלפ טפָא .(עגארפ טָאטשנא ,ליּפשייב םוצ ,"ןאיטסעק,) טרָאװ

 .טרָאװ ןעשילגנע ןעטנאקאב ןיײמענלַא ןא טימ ןעצונַאב ךיז ךיא

 ןוא ,ריּפאּפ ףיוא ןעביירשפיוא טרָאװ ַא ךיא געלפ רעדיוו טפָא

 סעומש רעד  .נידנעטשלָאפ ןענַאטשרַאפ ךיז ריס ןעבָאה ױזַא

 .ןע'סערָאשז טימ יװ ,רעקנילפ ןעגנאגעג זיא
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 -ענ רע טָאה ,טנוזעג ןיא טכַאמ רע סאוו ,עגארפ ןיימ ףיוא,
 ; טגָאז

 ןופ .ןעראווענ טנוזעג ןעצנַאנניא ןיב ךיא .טוג רהעז --,
 ןופ ןעבילבעגרעביא רעּפרעק ןיימ ףיוא ןענייז סָאװ ןעדַאילס יד
 .טלייהעגסיוא ןעצנאגניא ןיוש ךיא ןיב ,ןערהאי עכילקערש ענעי

 ךיא .,ןערהָאי עכילקערש ענעי ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ,
 ץראה רעדנעּפאלק א ראפ סָאװ טימ ,טלעטשעגרָאפ םהיא בָאה
 -נייא ערעדנא ןענַאילימ עליפ ןוא "סטרעוורָאפ , ןופ רעזעל רעדעי
 טנעיילעג עטכישענ רעד ןענעוו ןאד ןעבָאה אקירעמא ןופ רעניואוו
 ףיוא .ןעדייל ענייז ןעטילעג ןעבָאה רימ יװ ,ןעננוטייצ יד ןיא
 : טמעשראפ ?עסיבא טרעפטנעעג רע טָאה םעד

 ,ןערעה וצ םהענעננא רעמיא ,ךילריטַאנ ,רימ זיא סָאד ---}
 סלא ,ךיא .ךאז עכילנעזרעּפ ןיימ ןעוועג טינ רעבָא ךָאד זיא סע
 זיא עמארד עצנַאג יד .לאפוצ א ןעוועג זיולב ךָאד ןיב ,ןָאזרעּפ
 -ענ טָאה גיז רעזנוא ןוא ,עכילטפַאשלעזענ ןיימעגלא ןא ןעוועג
 ןענַאטשַאב זיא ףמאק םעד ןופ טכורפ יד .ןעצונ עסיורג טכארב
 -ענ טלײטענּפָא ןיא ךיירקנארפ ןופ גנורינער יד סאוו ,םעד ןיא
 ךיז טָאה גנורינער עשיזיוצנַארּפ יד .עכריק רעד ןופ ןערָאװ
 עלעיציפא ןא סלא ,םויצילָאטַאק םעד ןופ טרעדנוזענּפָא ךילדנע
 -ךאפ רעגיטכיוו ,רעדנעהערפרע ןא ןיא סָאד .טכַאמ רעטסעווש
 -קסערש םענעי ןופ טַאטלוזער רעד ןיא סָאד ןוא ,טירש סטרעוו
 ,ןערעזנוא ףמַאק ןעכיל

 םזיטימעסיטנא ןעשיזיוצנַארפ םעד טימ זיא יװ ןֹוא ---,
 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ? טנייה

 ,רענרע ליפ סלאפנעדעי סע זיא רעדנעל ערעדנא ןיא ---;}
 -בופער א ןיא ךיירקנארפ ןמז לכ -- ,טרעפטנעעג רע טָאה --
 טרַא ןעמעו .ןהעג טינ טייוו ָאד םזיטימעסיטנא רעד ןעק ,קיל
 טימ בָאה ךיא ?ןעדיא ןופ טכייוו עיטארקָאטסירַא יד סאוו סָאד
 סָאד טפור ןעמ יװ ,,טרעדנוה ריפ' יד טימ ,"חרבח עכיוה, יד
 ךיא ...ן'רבח וצ ךיז טכוזעג טינ לָאמ ןייק ,קראי וינ ןיא ךייא ייב
 -ייז ,רעטייוו ןוא .טינ ךימ ןעריסערעטניא ייז ןוא טינ ייז ףראד
 סאוו ,ןעשנעמ עכילטנערַא גונעג ןאראפ ךיירקנארפ ןיא ךָאד ןענ
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 .טייסנידנעטשנא ןוא טייקניטבכערענ רַאפ ןעפמעק וצ טיירג ןענייז

 .טניזעג טָאה דצ רעזיד ןוא

 -מהענעגנאנוא יד ףיוא שינערעהוצנָא ןעבעגעג בָאה ךיא,

 -ראפ םהיא לָאמ רֶאֹּפ א ןעבָאה ןעטימעסיטנַא סאוו ,ןעטייקביל

 םעד ףיֹוא .יירפ ןעועג ןיוש זיא רע :עװ ,סאנ ן'םיוא טפַאש

 :טנָאזעג רע טָאה

 רענייק !רעביארָאפ גנַאל ךיוא ןיוש ןיא סָאד ,ַא ---;

 ןעטסנעלק םעד טינ רהעמ העז ךיא .טינ רהעמ רימ טרעטש

 זייוַאב ,םוטעמוא העג ךיא .?להיפענ ןעמענעננַאנוא ןא ןופ ןמיס

 -נאנוא ענייק ,ןיינ ,רעגריב רערעדנַא רעדעי יו ,םוטעמוא ךיז

 | .ָאטינ רהעמ ןענייז ןעטייקכילמענעג

 ירנַא טימ עטכישעג יד טרירעגנָא טָאה ךערּפשעג רעד,

 ,רעביירש-ןעמארד ןעשיזיוצנארפ ןעטמיראב םעד ,ןע'ןייטשנרעב

 רעסיוועג ַא טימ ןעבָאה ןעסַאמ עשיטימעסיטנַא ןעכלעוו ןענעג

 -רעד טָאה סופיירד .רעטַאעט ןיא ןעהורנוא טכאמעג קירוצ טייצ

 : טקרעמַאב ייב

 ,טנַאלַאט טָאה ןייטשנרעב ? רעכילריטַאנ ןייז ןעק סָאװ ---,

 סָאד .טינ םהיא ןעמ טנינרַאפ ,ָאזלא .דיא ַא ןיא רע ןוא

 ןענייז ייז ןוא ,ןעטנעמעלע ערעגרע יד ףיוא ץלא רעבָא טהעג

 סולפנייא ןייק ןעבָאה ייז .קָלָאפ רעשיזיוצנארפ רעצנאנ רעד טינ

 ףיוא ןעקוק ךיירקנארפ ןופ ןעטנעמעלע עטרעלקעגפיוא יד .,טינ

 | .גנוטכַארַאפ טימ ייז

 טקעּפסער סיורנ טימ טדערענ רע טָאה ןע'סערָאשז ןעגעוו ,

 ,עביל ןוא

 -ַאנ תמא ןא ,ןעיטַאּפמיס עפיט טימ ןַאמ א זיא רע ---,

 יו טוג ױזַא ,ןָאזרעּפ סלא ,שנעמ רעטנאסערעטניא ןוא רעלעב
 ,טנַאזעג רע טָאה --- ,רערהיפ טנעמַאלרַאּפ סלַא

 -לעוו ןיא ,ךוב (סע'סופיירד) ןייז ןעגעוו טדערעג בָאה ךיא,
 ןוא ?עזניא-סלעפייט ן'פיוא םירוסי ענייז טביירשַאב רע ןעכ

 .ננוצעזרעביא רעשילננע ןא ןיא ןעזעלעג בָאה ךיא ןעכלעוו

 לייט רעניילק א זיולב ןעבירשַאכ רעכָא טרעוו ןעטרָאד ---,

 עכילטע ףיוא ?אירעטאמ ןארַאפ ךָאנ זיא סע .עטכישעג רעד ןופ

 ,עבלעזא רעכיב





 סופיירד דערפלַא
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 ,טנערפעג ךיא בָאה --- ?סָאד רהיא טביירש ---.,

 ךיילג טינ רעבָא --- ,טרעפטנעעג סופיירד טָאה -- ,אי ---?
 ןיימ ךָאנ טשרע ןערעוו טכילטנעפעראפ טעװ סָאד .ןעקורד םוצ
 .טיוט

 פייט ןעשביה ַא טמענרַאפ ענייז טייברַא עשירַארעטיל עזיד,
 רע .,טוט רע סאוו ,סעלַא טינ רעבָא ןיא סָאד .םייצ ןייז ןופ
 רע .ךיוא טייברא רעגיטסיינ רערעדנַא טימ ךיז טגיטפעשַאב
 םלא ,רע טָאה ,טנאקאב יו .ךס א טביירש ןוא ךס א טזעל
 -ַאמ רעניהעפ סלא טנעכייצעגסיוא ךיז ,רעיציפא עירעליטרַא
 -אז ערעדנא ןעשיווצ ,ךיז רע טניטפעשַאב ,ָאזלא .רעקיטַאמעט
 ןיימ זיא סנעטסגינעוו יוזא .קיטאמעטַאמ טימ אמתסמ ,ןעכ
 ,קורדנייא

 ןייז טימ טכָאקעג טָאה סע ןעוו ,קירוצ ןעציירד רחאי א טימ,
 ,עילימַאפ ןייז ענונ ןיא סאוו ,ץלא ןוא ,עטכישעג רעשינארט
 ןעגעוו ןעראוועג ןעבירשעג ליפ ןיא ,טריסערעטניא ןעמעלַא טָאה
 .עלעריימ א ןוא עלעגניא א ,רעדניק ייווצ ענייז ןוא יורפ ןייז
 סאוו ,ןהעטשראפ וצ ןיילק וצ ןעוועג ךָאנ ןאד ןענייז רעדניק יד
 זיא רע ןעװ ,ָאזלא .ךיז טוט רעטָאפ ןעכילקילגנוא רעייז טימ
 -סעפ עשירעטילימ יד ןיא רעדָא לעזניא-סלעפייט ן'פיוא ןעוועג
 -קעווא זיא רעטָאפ רעייז זא ,טגָאזעג ייז רעטומ יד טָאה ,ןעגנוט
 סָאד ןעמ טגעלפ רעצרעה עדנעטולב טימ .ואוו-ץעגרע ןערהאפעג
 ךיא בָאה ,ן'סופיירד טימ גידנעדייר ,טציא .ןעזעל ןאד ץלַא
 ןענערפ טלָאװעג בָאה ךיא) ןהוז ןייז טכַאמ סָאװ ,טגערפעג
 טרערעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע ,ךיוא רעטכָאט רעד ןעגעוו
 .("ןהוז , טרָאװ רעד זיולב

 -- ,טָּלַא רהֶאֹי גיצנאווצ-ןוא-ןייא ןיוש זיא רע ,ַא --=!
 ןיא שטסילב ןערעדנוזַאב ַא טימ טרעפטנעעג סופיירד טָאה
 .ןערידוטש ןיוש טגידנע רע -- ,ןעגיוא ענייז

 -ביירש ןייז ןופ ?עטסעק-שיט ַא טנעפעעג רע טָאה ייברעד,
 -ַארנָאטַאפ א (ס'רעטָאפ םעד) םענייז גידנעמענסיורא ןוא ,שיט
 : עביל טימ טגָאזעג רע טָאה ,דליב עשיפ

 עטונ טמענ רע .טריפַארגָאטָאפ ךימ סָאד טָאהה רע --=;



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 74

 -טבילַאב ענייז ןופ ענייא זיא סָאד .ארעמאק ןייז טימ רעדליב

 .ןעביירטרַאפ-טייצ עטס

 טָאה רע ןוא ,ןעקנעדנָא סלא ןעטעבעג דליב סָאד בָאה ךיא,

 ןייז דליב ן'פיוא ןעבירשענפיוא לעכיימש ןעכילדניירפ ַא טימ

 .ןעבעגעג רושטקיּפ יד רימ ןוא ןעמָאנ

 םעד ןוא דנַאלסור ןעגעוו דייר וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו,

 -ַאב א ןעזיווענסיורא סופיירד טָאה ,ףמאק ןערענָאיצולָאװער

 ,ןערענָאיצולָאװער עשידיא ןופ טייקניטעט רעד טימ טפַאשטנַאק
 ,םעד טימ ץלָאטש ןעוועג רע זיא ,ןהעזענסיוא טָאה סע יװ ןוא

 רעד ןיא טייקשידלעה ליפ ױזַא ןעזיועגסױרַא ןעבָאה ןעדיא סָאװ

 ,גנוגעוואב-סגנואיירפַאב

 סקואוו םעד ,ןע'טלעווזור ןענעוו טדערעג ךיוא ןעבָאה רימ ,
 -םיורא זיא סאוו ,גנורעדנע רעסיורג רעד ןוא סטסָארט יד ןופ

 -יֵלֲאּפ םעד ןיא ,םעד ךרוד ,ןוא ןעשימָאנָאקע םעד ןיא ןעמוקעג
 ןעמעלא םעד טימ ןזיא סופיירד .,אקירעמַא ןופ ןעבעל ןעשיט

 -עװ ךיוא .,טּפיוהרעביא םהיא טריסערעטניא אקירעמא .,טנאקאב

 -רָאפ, ןענעו ,אקירעמא ןופ ננורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןעג
 ,טדערעג רימ ןעבָאה םינינע ערעדנַא ןוא ,"סטרעוו

 -עג ןעזיד ןיא רימ ןעבָאה ןעדנוטש ייווצ ןופ טנעהָאנ,
 ".טכארבראפ ךערּפש
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 .תארטרָאֿפ ַא -- .ןיקמורפ םהרבא

 בָאה ךיא .ןעצרַאה ןיא קילנג טימ ןעננאנענקעווא ןיב ךיא

 ַא יו ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד ! ןע'סופיירד טימ ןהעזעג ךיז
 ןעוו ,קירוצ ןערהָאי טימ .סניוועג רעטעטרַאוװרעדמוא רעפסיורג

 -סלעפייט ן'פיוא טרעטַאמעג ,ןעגידלושמוא ןַא ,םהיא טָאה ןעמ

 -עג ןיימ ןיא .םהיא ןעגעוו ןעטכַארט טפָא ךיא געלפ ,לעזניא

 ךיא ןעוו ,גָאטײב תבש רענעי טבעלענפיוא טציא טָאה קנַאד

 ןעטייווצ ןייז ןופ סולש םעד ףיוא טרַאװענ דלודענמוא טימ בָאה

 -נָא ןיא סע יװ ;ןער טדָאטש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ,טּפשמ

 -רַאש ןופ ?היפעג ַא ןוא ,טַאטלוזער רעגיטסניגמוא רעד ןעמוקעג
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 ןעסירעג ץראה ןיימ רימ טָאה ןרָאצ ןעזָאלפליה ןוא טסננא ןעפ

 ןאד רימ טלָאװ ןעמ ןעוו .(131-129 שזדייּפ ,דנַאב ןעטרעפ העז)

 -טלעוו רענעי ןופ ןברק ן'טימ ןעפערט ךיז לע ךיא זא ,טגָאזעג

 ןעמונעגפיוא גנונָאזסיוארָאפ יד ךיא טלָאװ ,ענירטניא רעטמהירַאב

 ךיז ךיא בָאה ,ָאזלַא ,טציא .,דיירפ רעכילביירשַאבנוא ןַא טימ
 ! ןהעזעג םהיא טימ

 ןיא גידנערהָאפ ,רעטעּפש ןעטונימ רָאֹּפ א יװ ,קנעדעג ךיא

 סָאד :טרעלקענ ךיז ךיא בָאה ,לעטָאה ןיימ וצ קירוצ יסקעט ַא

 זיא ןייזטסואווַאב ןיימ ןיא !סופיירד רענעי טינ רעבָא ךָאד זיא

 טרעטַאמענ טרעוו רעכלעוו ,סופיירד ַא טלעצרָאװעגנייא ןעוועג

 ןעטכַאװַאב א טלַאה ןעמ ןעכלעוו רעדָא ,?עזניא-סלעפייט ן'פיוא

 עניטולב טימ טלעננירענמורא ,טכירעג םייב ןעטאדלַאפ טימ

 ןעכלעוו ,סופיירד רעד .ננוטכינראפ ןייז ןערעדָאפ סָאװ ,םיאנוש

 רָאנ ךָאד ןיא ,טכוזאב קירוצ טונימ עכילטע טימ ָאד בָאה ךיא

 רעטניה טינ רעבָא ,ןהעזענ םהיא בָאה ךיא .,שנעמ רעיירפ א

 ןעשירעטילימ םייב רעדא ,ננוטסעפ רעטייו א ןופ סעטארנ יד

 ,ןהעזעג םהיא ךָאד ךיא בָאה בוטש ןיא םהיא ייב .,טכירעג

 א ,ןעניהור א ,אסנאמ קראפ םעד ןעבעל ןירַאּפ ןיא ָאד םָא

 טינ ןיא סע ,ןיינ !ןעיורג א ןוא ןעכילדניירפ א ,ןעכילטימעג

 ,ןעלעטשרָאפ ךיז נעלפ ךיא סאוו ,סופיירד רעד

 ,יירפ ןיא רע סאוו ,דיירפ טימ לופ ןעוועג זיא ץראה ןיימ

 טװאורּפעג בָאה ךיא רעבירָאפ ןיוש זיא םוניהנ ןייז סאוו ןוא

 ..םענעי טימ סופיירד ןעניטציא םעד ןערָאּפנעמאזוצ

 רעזנוא ,ןיקמורפ םהרבא טניואוועג ןַאד טָאה זירַאּפ ןיא

 ןעטרעפ העז) עיצקַאדער רעד ןיא רעטיײברַאטימ רענידרעהירפ
 רעכלעוו ,(410 שזדייּפ ייב טערטרָאּפ ןוא ,2/1 שזדייּפ ,דנַאב
 .זירַאּפ ןופ ןעצנעדנַאּפסערָאק אקירעמא ןייק טקישענ טציא טָאה

 ,ךילגטימס א ןעוועג זןיא רע רעכלעוו ןופ ,עּפורנ עשידיא ַא טָאה

 סאד אקירעמא ןעגעוו גארטרַאפ א ןעטלאה וצ ןעדאלעגנייא ךימ

 טריסערדַא בָאה ךיא סָאװ ,גנולמאזראפ עטשרע יד ןעוועג זיא
 ןעזיד .(128 שזדייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) 1891 טניז ,זירַאּפ ןיא

 -מוא ערעדנא רעטנוא ןעראוועג ןעטלאהעג עדער ןיימ ןזיא לָאמ

 עשידיא רהעמ ןענופעג ןאד ךיז ןעבָאה זיראּפ ןיא .ןעדנעטש
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 -עב א ןוא רערעסערג א ןעוועג זיא לָאז רעד ,ןעטנארנימיא

 -ָארעג א עדער ןיימ ןוא רערעסערג ַא ךיוא םלוע רעד ,רערעפ

 ,ערענעט

 -עג ןיא ,נארטרָאפ םעד ךָאנ ,רעלעטש-ענַארפ יד ןעשיווצ

 -רעפעפ טימ טָאה רעכלעוו ,טסיכרַאנַא ןַא ןאמרעגנוי א ןעוו

 םהיא בָאה ךיא ."סטרעוורָאפ, םעד טריקיטירק רעטרעוו עניד

 ןעשירַאטנעמַשלרַאּפ ןופ רעבָא ,ןָאט ןעבלעז םעד ןיא טרעפטנעעג

 .טשטילגענּפָארַא טינ רענייק ךיז טָאה ץרא ךרד

 ןיב ךיא ןעמעװ טימ ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןופ

 ,קירוצ רהָאי 21 טימ ןוא 19 טימ ןערָאװעג טנַאקַאב זירַאּפ ןיא

 טינ םענייק ן'יקסווָאטַאנג ןָאטנַא ןוא ןע'וועצרוב רעסיוא ךיא בָאה

 העז) ךיירקנַארפ ןיא טניואוועג טָאה שטיווָאנאבור .ןענופעג

 טָאה רע ,(178 ןוא 174 ןוא 180-149 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעטירד

 .שרעדנא ץעגרע ןענופעג ךיז ןַאד רעבָא

 ,םיוט ןעוועג ןיוש ןיא ווָארװואל רעטעּפ רעטמהיראב רעד

 םעד טימ ןעטרהעלעג ןעיורנ-זיירג םעד ןופ רוגיפ עכיוה יד ןוא

 עשיסור יד .טלהעפעג קרַאטש רימ טָאה םינּפ ןעלופסקורדנייא

 םעד ןהִא טעלמַאה יװ ןעוועג רימ ייב זיא םהיא ןהֶא עינָאלַאק

 ןוא 158 ,138 סעשזדייּפ ,דנאב ןעטירד העז) ץנירּפ ןעשינעד

2). 
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 .םואעזומ רוואול םעד ןיא רעדיוו

 טנאקאב ןעוועגנ ןיוש ךיא ןיב םואעזומ רוואול םעד טימ

 .זיראּפ טכוזַאב בָאה ךיא סאוו ,לָאמ ייווצ ענידרעהירפ יד ןופ

 ,לָאמַא ךָאנ ןעגנַאנעגברוד םואעזומ ןעטמהירַאב םעד ךיא ןיב ךָאד

 ענייז ןופ רענייא .זירּפרוס א ןענופעג םהיא ןיא ךיא בָאה טציא

 ,םילכ ענרעבליז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא ןערעמיצ ערענעלק

 עשימיור יד ,יעּפמָאּפ ןופ ןעבארגעגסיוא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעגעלעג רהֶאי דנעזיוט ייווצ ןופ טנעהָאנ זיא סָאװ ,טדָאטש

 -רעד םעד ןופ ַאװַאל ןוא שא טימ ןעטָאשראפ ,דרע רעד רעטנוא

 ןעוו ,קירֹוצ רהָאי ןעצניינ טיס .סויוואוזעוו ןַאקלואוו ןעניאייב

 .ןעוועג טינ ךָאנ ןעטראד סָאד זיא ,רוואול ןיא ןעוועג ןיב ךיא
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 ,טפיוקענּפא דלישטָאר ןָאראב טָאה םילכ ענרעבליז עטלַא יד
 -ייז ייז .,ןעקנָאשעגקעװַא םואעזומ םעד ייז סָאד טָאה רע ןוא

 ענרעבליז ערענעש ןייק .טייבראעגסיוא שירעלטסניק עלַא ןענ

 ןעטראד .ןעפאש טנעקענ טינ טולָאסבא טנייה ןעמ טלָאװ ןעכאז

 ץלֹא ,ךעלעסיש ,ןעלסיש ,ןעזאוו ,סרעכעב ,לעפעל ךיז ןעניפעג

 עכילשנעמ ,ןעלניופ ,ןעמולב ןופ ןערוגיפ יילרעלא טימ טצוּפַאב

 םענרעזעלנ ןעסיורג ַא ןעמענראפ ייז ,וװ ,ז ,א ,ןעטלאטשעג

 .לעטכאש

 נידנעייז ךָאנ .,טריסערעטניא רעמיא ךימ טָאה יעּפמָאּפ

 ןעזעלעג לָאמַא ךיא בָאה ,טוטיטסניא רערהעל רענליוו םעד ןיא

 -ַאשראפ זיא יז יו ,טדָאטש רעטלא רעזיד ןענעוו ןעטייהלעצנייא

 ןעראוועג בורח ןיא סע ןעוו ,ןעטייצ יד ןיא ןעראווענ ןעט

 רהאי טרעדנוחה ןעצכא רעדָא ןעצעביז א טימ יװ ןוא ,םילשורי

 -ארגענסיוא ןוא ןענופעג ?אפוצ א ךרוד רהיא ןעמ טָאה רעטעּפש

 ןערעיוהעגמוא ןַא טכאמעג רימ ףיוא טָאה ננוביײרשַאב יד .ןעב

 ןיא ןערהָאפ ןענעוו טמיורטעג רעמיא בָאה ךיא ןוא ,קורדנייא

 םעד ןהעז וצ :ןעכאז ייוצ בילוצ ךילכעזטּפיוה ,ןעילַאטיא

 א ןע'סוטיט טלעטשעג םיור ןיא טָאה ןעמ סאוו ,טנעמונָאמ

 ןערהַאפ .יעּפמָאּפ ןהעז וצ ןוא ,טיוט ןייז ךָאנ טייצ עצרוק

 ,אלא .טנעקעג טינ ,1912 ןיא ,טציא ךיא בָאה ןעילַאטיא ןיא

 א ןעװעג רימ ראפ םילכ ענרעבליז יד טימ לעטכאש רעד זיא

 .גנושאררעביא עמענעגנא רהעז

 לעטכאש א ןאראפ ךיוא זיא רעמיצ רוואול ןעבלעז םעד ןיאי
 ןעקנָאשעג טָאה סָאד) .יעּפמָאּפ ןופ ךיוא ,ןעטייק ענעדלָאנ טימ
 עטסניטכיוו יד ןופ ענייא סָאד זיא ?כה ךס ןיא .(רערעדנַא ןא

 .טגָאמראפ םואעזומ רעכלעוו דנעגריא סאוו ,סנָאשקעלָאק
 .ןעדנוטש רֶאּפ א טכארבראפ רעמיצ םענעי ןיא בָאה ךיא

 ןעכוזאב וצ טשרוד ועד זיא ,ןעטרָאד ןופ סיורא ןיב ךיא ןעוו
 ,רעמיא יו רעקראטש רימ ייב ןעוועג יעּפמָאּפ

 -נוזאב םעד ןיא טאהענ ךיא בָאה גנורהאפרע עוואקישט ַא
 עוטַאטס יד ךיז טניֿפעג סע ואוו ,רוואול ןופ ?לערעמיצ ןערעד
 ,סָאד טריסַאּפ יינ סָאד ןֹופ רימ טימ טָאה סע .אלימ ןופ סונעוו
 -רעדנואוו יד בָאה ךיא ןעוו ,טכאמענכרוד ָאד בָאה ךיא סאוו
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 העז) 1891 רהאי ןיא לָאמ ןעטשרע םעד ןהעזעג עוטַאטס ערַאב

 .(140 שזדייּפ ,דנאב ןעטירד
 -נע רעדיו טשרעוצ ךיא ןיב ,ןעמוקעגניירא ןיב ךיא ןעוו

 ךיא בָאה טכייליפ זא ,טכודענ ךיז טָאה רימ .ןעראוועגנ טשיוט

 ,ןעבירטרעביא ןיטענ רענרענייטשלעמרימ רעזיד ןופ טייהנהעש יד

 -ונימ עגינייא ןענַאטשעג ךיא ןיב יוזא .,ןעדיירנייא ןעזָאלעג ךיז

 טריּפשרעד רעדיוו בָאה ךיא .ןעסקאוועג רעבָא זיא רעביוצ רעד ,ןעט

 ןיא טָאה קרעווטסנוק עזיד סאוו ,טכארּפ עכילביירשאבמוא יד

 רעכלעוו ןיא ,גנומיטש עזעיגילער יד טלהיפרעד בָאה ךיא .ךיז

 ,רָאטּפלוקס רעשיכירג רעניטייצראפ רעד ןענופעג ךיז טָאה סע

 רהיא ןעבָאה סאוו ,ןעכירג יד ןוא ,ןעפאשענ רהיא טָאה רעכלעוו

 .טקוקאב
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 .ךורּפשרעדיװ ַא -- .רעטילימ עשטייד סָאד -- .טראגמוטש

 בָאה ךיא ואוו ,ןעיוו ןייק ןערהָאפעג רימ ןענייז זירַאּפ ןופ

 רעבָא ןיא שינעלייא ןייק .םיריוטקָאד טימ ןהעז טפראדעג ךיז

 -טע ןיא טלעטשעגּפָא ךיז געו ן'פיוא רימ ןעבָאה ,ןעוועג טינ

 -ענ ךָאנרעד ייז ןענעו בָאה ךיא .טדעטש עטנאסערעטניא עכיל

 ןעבילבעגרעביא רימ ייב ךָאנ זיא'ס ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןיא ןעבירש

 .ןעראוועג טצונעגסיוא טינ ןענייז סאוו ,ןעציטָאנ טימ לעביב א

 לייט ןעזיד ןופ ןעקורדנייא רָאֹּפ א ןעבעגרעביא זיולב ךיא ליוװ ָאד

 .עזייר ןיימ ןופ
 .טדָאטש עניגרַאב ענהעש עמהענעננא ןַא זיא טרַאגטוטש

 םעד ןיא ,ןעטימ ןעטכער ןיא ןענופעג ךיז טָאה לאזקאוו רעד
 אזלא ךיא בָאה ןעטראד ןופ (*,לייט ןעטסנידעבעל ןוא ןעטסנעש

 רענהעש א .טדָאטש רעד טימ טפאשטנאקאב ןיימ ןעגנאפעגנָא
 -שרע םעד םלעהליוו רעזייק וצ טנעמונַאמ ןעניזיר א טימ קראפ
 טימ טָאה רעכלעוו ,ןעטייוצ םעד םלעהליוו ןופ עדייז רעד) ןעט

 טנעמונָאמ רעד ,(ןָארט ןייז ןערָאלרַאפ רעטעּפש רהָאי סקעז

 ןופ טייוו טינ ,לאוקאוו םעיונ א טיובעגסיוא ןעמ טָאה ןאד טנוז (*

 .ןעטלא םעד
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 ןיא ןעװעג זיא רע  נידנעטייר רעזייק ןעטלא םעד רָאפ טלעטש

 -סיוא רעבָא ןעבָאה דרעפ רעד ןוא רעטייר רעד .טדלונאב ןעצנאג
 .ענידעבעל יװ ןהעזענ

 .ץאלאפ רעכילנינעק רעד ךיז טנימפענ קראפ טייז ןייא ןופ

 -גינעק רעשטייד רעד ןופ טדָאטש טּפיוה יד זיא טראנטוטש)

 -מיא רעשטייד רעד ןופ לייט ַא ןיא עכלעוו ,נרעבמעטריוו ךייר

 ןענייז עכלעוו ,תונולמ עשטייד עֶלא ןופ ,טסייה סָאד ,עירעּפ

 רעד ןעוועג ןיא םלעהליו .1870 ןיא ןעראווענ םגינייאראפ

 עזיד ןופ עדעי רעבָא ,עירעּפמיא רעד ןופ רעזייק רעטשרע

 נינעק רהיא ייב ןעבילבראפ טייצ רעבלעזרעד וצ זיא תוכולמ

 "בוב םעד ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,ץַאלַאּפ רעד .,(גָאצרעה רעדָא
 -לָאס ייוצ ןופ טכַאװַאב ןעוועג ןעסיורד ןופ זיא ,"ח, בַאטש

 -|פ עכיוה טימ ןוא ןערעטלוש יד ףיוא ןעפקיב טימ ןעטַאד

 רהעמ ןיוש זיא סע ןעוו ,טנייה) .ּפעק יד ףיוא ןעלטיה ענרעט
 -לעזעג א ראפ טכיורבעגנ ץַאלַאּפ רעד טרעוו ,גינעק ןייק ָאטינ

 : (.קעווצ ןעכילטפַאש

 עכיוה לייצ רעננַאל א טהעג קרַאּפ טייז רערעדנַא רעד ןופ
 טימ ןעמָארק עטסנהעש יד ןופ ?ייצ ַא ייז רעטניה ןוא ,ןעלייז
 ןעמוקעג ןעמאד ןענייז רעהַא .טדָאטש ןיא עפַאק ןעטסכייר םעד

 טנעלעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעכַאז ענהעש יד ףיוא ןעקוק
 -ךנעצנעלג ,עצלַאטש ,עטנוזענ יד ףיוא ןוא ,רעטסנעפ יד ןיא
 -יפִא ...טריצַאּפשענמורא ָאד ןעבָאה סָאװ ,ןעריציפָא עטרידנומ
 -עגידילאס ;רהעק ַא ןעבענעג רָאנ ךיז טָאה רהיא ואוו ,ןעריצ
 ,ןעטעלָאּפע ...סרעקנוי עגיסקיוועג-ךיוה ,עניציײלּפ-טיירב ,עטיוב
 םעד ןיא ..,ןערילָאק עלעה ענעדײשרַאפ ןופ ןעסַאּפמאל ,םרענלָאק
 -עג ךיז טָאה ּפענק עטלעקינאב רעדָא עטדלונאב יד ןופ ץנַאלג
 זיא סָאװ ,יימרַא רעשטייד רעד ןופ טכַאמ עמַאזיורנ יד טלעניּפש
 ,טלעוו רעד ןיא טכאמ-רעטילימ עטסערג יד ןעוועג ןַאד

 -עטעקָאק ,טזײרּפשעג ָאד ןעריציפָא יד ןעבָאה הואנ טימ
 -נעננילק שיטעקַאק ןוא סעקשדנעה עסייוו ערעייז טימ גידנעוו

 .ןערָאּפש ענרעבליז ערעייז טימ גיד

 -שיט .ןעלייז יד רעטניה ךיז טניפעג עפַאק רעסיורג רעד
 רעדָא ןעריציפָא ייז םורא ןוא ,ןעסיורד ןופ ןוא גינעווניא ןופ ךאל
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 ךיז ןעבָאה רַאוטָארט םעד ייב טרַאה .,ענליוויצ עטדיילקעג-טוג
 רעדָא ןעריציפָא טימ רעדיוו ,ןעליבָאמָאטױא ןעגָארטעגיײברַאפ

 .רעגריב עליוויצ עדנעבַאהליואוו טימ

 רעד טקורדעג ןערהָאי ענעי ןיא ךיז טָאה טרַאנטוטש ןיא

 ,/טייצ עיינ יד, לַאנרושז רעשיטסילַאיצַאס רעכילטפאשנעסיוו
 םעד טָאה רעכלעוו ,גַאלרַאפ-ץיד םעד ןופ םייה יד ןעוועג זיא ָאד
 -ענ ךיוא טָאה רעכלעוו ןוא ,ןעבעגענסיורא לַאנרושז ןעגיזָאד

 -עגלַא םעד רעטנוא רעכיב עשיטסילַאיצַאס רענילדנעצ טקורד

 ןעטירד העז) "קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנרעטניא , ןעמָאנ םעניימ
 טסעומשעג ןוא טכוזאב ץַאלּפ םעד בָאה ךיא .(300 טייז ,דנַאב
 .םייה רעד ןיא ןעוועג טינ ןַאד זיא ץיד .עטמַאאב יד טימ

 עכילטע .טדָאטש רעד ךרוד ריצַאּפש א טכַאמענ בָאה ךיא

 -יברַא רעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה רעטנעצ םעד ןופ גנַאנ טונימ

 טָאה סע .טייו ץנאג ןעגיוצעג ךיז טָאה רע ,לאטראווק-רעט
 -עגסיוא טָאה ץלַא רעבָא ,טייקמירא רועיש ַא ןהִא טקרעמעג ךיז
 .רענייטש ןעשטייד ן'פיוא ,גיטכיצ ןהעז

 -ייצ עשיטסילַאיצָאס ַא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה טרַאנטוטש
 -עג ןיא עיצקַאדער רהיא ןוא ,"טכַאװגַאט עשיבאווש יד, ,גנוט
 ךיא .ןעלאטראווק-רעטיײברַא יד ןופ שינעפיט רעד ןיא ןענַאטש

 ךיא .ייומארט ןעשירטקעלע ןַא ףיױא ןערהָאפענוצ ןיהַא ןיב

 ,רענילפ עסָאנעג ,רָאטקַאדער ן'טימ ךערּפשענ ַא טאהעג בָאה

 עטנַאסערעטניא ןֹוא דרָאב רעצרַאװש רעסיורג א טימ ןאמ ַא
 ַא רעדָא רעבַארַא ןַא יו ןהעזענסיוא טָאה רע ,ןעניוא עסיורג

 ךיא בָאה ,טקוקענוצ רעבָא םהיא וצ ךיז בָאה ךיא ןעוו .דיא
 טדערעג ןעבָאה ריס .שטייד רעטכע ןַא ןיא רע זַא ,ןהעזעג

 -עג .אקירעמַא ןיא ןוא דנַאלשטייר ןיא גנונעוואב רעד ןענעוו

 ןוא רעטייברַאטימ יד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רענילפ עסָאנ
 יד ןוא ןעגנוטכירוצ יד .ןעגנולײטּפָא ענעדיישראפ יד ןעזיוועג

 .עטסעיינ יד ןופ ןעוועג ןענייז ןענישַאמ
 (דנַאלשטייד ץנַאנ ןופ ןוא) טרַאנטוטש ןופ רעטייברא יד

 יד ןוא ,סנָאינוי ןיא טריזינַאנרֶא טונ ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז
 ןיא טנַאה ןעגנַאנעג דנַאלשטייד ןיא לארעביא ןענייז סנָאינוי
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 טָאה גנורעקלעפאב יד  .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ טנַאה
 -ָאס א ןעװעג זיא רע ןוא ,טַאטוּפעד-גאטסכייר ןייא טלהעוורע
 ,(טנארבעדליה לראק ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז) טַארקָאמעדרלַאוצ
 ןופ ענאלפיוא ןא טאהעג ןַאד טָאה 'טכַאװגַאט עשיבעווש, יד

 ,טראנטוטש יװ טדָאטש ַאזַא רַאפ ?הָאצ עסיורג ַא ,טנעזיוט 8
 ,ןעלַאטרַאװק-רעטײברַא יד ןופ קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 בָאה ,ןענַאטשעגנייא ןענייז רימ ואוו ,לעטָאה םעד וצ געו ן'פיוא

 רעטניה עפַאק ןעסיורג םעד ןיא טכארבראפ עדנוטש ַא ייב ךיא
 -נוק עטדיילקעג-טוג טימ ?ופ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ןעלייז יד
 -ָארייא ןיא ןיא רענייטש רעד יו .ענליוויצ ןוא ןעריציּפָא ,ןעד

 ןופ ןעננוטייצ עלַא טעמכ ןעטרָאד ןעמ טלַאה ,ןעעפַאק עשיאעּפ
 ןעטצעל םעד ןעטעבעג רענלעק-רעביוא םעד ייב ךיא בָאה .דנַאל

 -ענוצ רימ טָאה רע .,?טכַאװגַאט עשיבעווש , רעד ןופ רעמונ

 -עווש יד , .,עשיטסילַאיצַאס ןייק טינ ,גנוטייצ רעדנַא ןַא ןעגָארט
 ,?ָאטינ רעדייל זיא , -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,"טכַאװגַאט עשיב

 -רעטנוא ןַא וצ טדנעוועג ךיז ךיא בָאה רעטעּפש ןעטונימ ענינייא
 ,טרעדָאפעג בָאה ךיא סָאװ ,טכארבעג רימ טָאה רע ןוא ,רענלעק
 ַא ראפ סָאװ ,טינ ןעמ טהעז יצ ,טקוקעגמורא ךיז רע טָאה ייברעד
 ןיא זַא ,טרעלקרע רימ טָאה רע .רימ טגנַאלרעד רע גנוטייצ
 רע זַא ,הפירט ןעננוטייצ עשיטסילַאיצַאס ןענייז עפַאק ןעזיד

 זַא ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ דילנטימ א זיא ןיילַא
 ,ענעגייא ןייז זיא ,ןעבענענ רימ טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ יד

 -ָאמעד-לַאיצַאס ַא ןייז וצ זיא ,רעזיד יוװ ,ץַאלּפ ַאזַא ןיא ---
 טימ דוס ַא טמארעגננייא רימ רע טָאה --- ,סוחי ןייק טינ טָארק
 ,רעטָאק םעד יו רעבָא ייז ןערעה רימ --- .לעכיימש ַא

 -הַאפרע רעזיד ןענעו ךיז ןעניפעג לעכיב-ץיטָאנ ןיימ ןיא
 .רעטרעוו עטצריקרַאפ טימ ןעבירשעג תורוש עכילטע עניימ גנור
 ןיא טהעטשאב ,טעטיידעגנַא ןעטרָאד טרעוו סָאװ ,קנַאדעג רעד
 יי : ןעדנענלָאפ

 םוצ רעהעטשרָאפ ןעשיטסילַאיצַאס ַא טלהעוורע טדָאטש יד
 זיא נאטסכייר ןיא .עירעּפמיא רעשטייד רעד ןופ גַאטסכייר
 יד ייב ואוו טדָאטש ַא ,טדָאטש עשיטסילַאיצַאס ַא טרַאנטוטש
 -רעביוא יד םלוע-רעטייברַא רעטרעלקענפיוא ןַא טָאה ןעלהַאו
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 ןעו .טמיטשעג .שיטסילַאיצַאס זיא םלוע רעסיורג רעד .טנאה
 ,ןעטנַארפ עליוויצ יד טימ ןעריציפֶא יד ףיוא רעבָא טקוק ןעמ

 סָאװ יד ףױא רעדָא ,עפאק ןעכייר םעד ןיא ָאד ןעציז סָאװ
 -עדליג םענעי ףיוא ןוא ,ןעלייז יד רעטניה ןעטרָאד ןעוועטנַארפ

 י י ז זַא ,סיוא טמוק ,םלעהליוו רעזייק ןופ טנעמונָאמ םענ

 !ךורּפשרעדי ַא ראפ סָאװ טרַאנטוטש רָאנ ןענייז

 ,עפַאק םעד ןיא טכַארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,עדנוטש רעד ןופ

 ייז יו ,ןעריציפָא ייווצ ןעבילברַאפ ךיוא ןורכז ןיימ ןיא ןענייז

 םעד ייב ןזיא ,רערעטלע ןַא ,רענייא .ךאש ןעליּפש ןוא ןעציז

 ןופ קורדסיוא רעד ,רוניפ ענרָאמראמ ַא יװ ןעסעזענ טערב-ךַאש

 ,דנעסױטשּפָא ןוא שימָאק ןעוועג רימ זיא רע .עדרעוו-טסבלעז
 סָאד זיא סורדרַאמ ןיימ וצ ןוא ,םינּפ ןייז טקוקאב בָאה ךיא

 .םינּפ רעטנענילעטניא רהעז ןוא רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג

 עטיירב וצ טימ ןַאמ רעננוי רערָאד ַא ןעוועג זיא רענטרַאּפ ןייז

 רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .ןעניוא עזעוורענ ןוא סעציילּפ

 ,טינ ןעק ןוא גיהור ןעציז וצ הימ ךיז טינ
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 ןעדזערד ,גרעבלעדייה

 -רעווינוא ןעטסטלע ןוא ןעטסניטכיוו םעד טָאה גרעבלעדייה
 -טלע יד ןופ ענייא טּפיוהרעביא זיא יז ,דנַאלשטייד ןיא טעטיז

 טקנעדענ רעבָא ןעטרָאד ןעבָאה רימ .דנַאל ןיא טדעטש עטס

 ןעוַאקישט רהיא ןהענכרוד ,ןעדנוטש עכילטע זיולב ןעגנערברַאפ

 .רעטייוו ןערהָאפ ןוא ,סָאלש ןעניטייצרַאפ

 ןיא טַאהעג ךיא בָאה ,ןעדזערד ןייק געוו ן'פיוא גידנערהאפ

 ,אנָאדאמ רעניטסקיס ס'לעַאפאר ךיז טניפעג ןעטרָאד זַא ,ןעניז

 .קרעוו-טסנוק עטסכילרעדנואוו ןייז רַאפ ןעטכארטאב עליפ עכלעוו
 ,ָאזלַא ,טציא .,טרעהעג רהיא ןעגעוו ךיא בָאה ןעבעל ןעצנאג םעד

 .ןהעז רהיא ךיא לעוװ

 יד ןהעזעג ןוא ןעדזערד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו

 ךיא ןיב ,עירעלאג-רעדליב רעגיטרָאד רעד ןיא אנָאדַאמ רעניטסקיס

 ןיא קרעוו-טסנוק ס'לעַאּפַאר ןהעזעג בָאה ךיא .טשיוטנע ןעוועג
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 ,רוואול רעזירַאֿפ םעד ןיא ןוא ירעלַאנ לאנָאשענ רענָאדנָאל רעד
 -רַאטש א טכַאמעג ךילקריוו רימ ףיוא ןעבָאה ייז ןופ ענינייא ןוא
 טינ ךימ טָאה רעבָא אנָאדַאמ רעניטסקיס יד .קורדנייא ןעק
 רעד .טייצ עשביה ַא ןעבילברַאפ ןעטרָאד ןענייז ריס .ןעמונעג
 .ןערָאװעג טינ רעגיטסניג רעבָא זיא קורדנייא

 ןילעּפעצ ַא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ןעדזערד ןיא
 א יו ןעוועריק ןָאק ןעמ סָאװ ,ןולַאב-הילפ ַא) "לעבישזדיריד,
 רע ןוא ,רַאניס ןעניזיר ַא ןופ עמרָאפ יד טַָאהעג טָאה רע .(היִש
 ןעק ןעמ זַא ,טכורעג ךיז טָאה סע  .גירעדינ ץנאג ןעגנַאהעג זיא
 ,ןעכיירגרעד טנַאה רעד טימ םהיא

 ךיא בָאה ,ןענַאטשעגנייא ןענייז רימ ואוו ,לעטָאה םעד ןיא
 -עג ןופ .שילגנע טוג ןעדער עטמַאאב עלַא טעמכ ןַא ,טקרעמאב
 טביילק עכלעזַא זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ייז טימ ןעכערּפש
 -נעזייר רענַאקירעמַא יד ןעניז ןיא גידנעבָאה ,לעיצעּפס סיוא ןעמ
 -עג ענשימוא ןענייז רעניד ערעכעה יד ןופ ייווצ זַא ןוא ,עד
 ןענרעלוצסיוא ךיז םוא ,רהָאי רֶאֹּפ ַא ףיוא ןָאדנָאל ןייק ןערהָאפ
 -ָאה יד ןיא ןענופעג סעכילנהע ךיא בָאה ךָאנרעד .ךארּפש יד
 -לעטָאה א זיא זירַאּפ ןיא .טדעטש עשטייד ערעדנַא ןופ ןעלעט
 עסיורג ַא ןעוועג ןערהָאי ענעי ןיא ,שילגנע טדער סָאװ ,רעטמַאַאב
 ןעניובעג ךיוא ןעזיוצנַארפ יד ךיז ןעבָאה ןַאד טניז ,טייהנעטלעז
 רעד ןהֶא .זירַאּפ ןעציילפרַאפ רענַאקירעמַא יד .טרּפ ןעזיד ןיא
 טינ ןאמזסטפעשעג ןעניטרָאד א ראפ ןיוש זיא ךארּפש רעשילגנע
 ,ןעמוקוצסיוא טכייל
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 ,פַאזקָאװ םייב ןעמוקעננָא ןיב ךיא יו ךיילנ ,גרעבנערינ ןיא
 ןעסיורג םעד וצ ןערָאװעג ןעניוצענוצ טייקמַאזקרעמפיוא ןיימ זיא
 -ךעד ןוא ,ןעטרָאד טהעז ןעמ סָאװ ,רע'מינּפ עשידיא טנעצָארּפ
 -ןייא רעד זיא ,טדָאטש רעד ךרוד ןעגנַאנעג ןיב ךיא ןעוו ,ךָאנ
 ןיא ןעריא טנעגעגאב בָאה ךיא ,ןערָאװעג טגיטעטשאב קורד
 סָאד ןוא .עכייר יד ןיא יװ טונ ױזַא ,ןעלַאטרַאװק ערעמירַא יד
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 עשידיא עגיטרָאד רָאנ ,ןעטנארגימיא ןייק טינ ןעוועג ןענייז

 -נערינ ןיא ןעוו ,ןעטייצ ענעי ןופ ךאלקינייא-רוא-רוא --- רעדניק

 עכילרעטלַאלעטימ יד ,ןעסָאנעג טולב שידיא ךיז טָאה גרעב

 -לעטימ טימ טקעמשעג רימ ןעבָאה גרעבנערינ ןופ סרעטסיולק

 .תוטיחש עשיטימעסיטנַא עכילרעטלַא

 ןעדיא עכלעוו ןופ ,טדעטש עשטייד יד ןופ ענייא זיא סָאד

 .ןעלױּפ ךָאנ טרירנימיא ןעבָאה

 עשיליוטאק יד טשרעה ,ןרעייב ץנאג ןיא יוװ ,גרעבנערינ ןיא

 ןיש רעבָא ןעטרָאד זיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד .עכריק

 ןיוש טָאה טדָאטש יד .עכריק רעד רַאפ רעקרַאטש ןעוועג ןַאד

 ןוא ,(גייצ-ליּפש ןופ ןעקירבַאפ ףיוא) רעטיײברַא ךס ַא טַאהעג

 זיא ,גאטסכייר םוצ טלהעװרע טָאה יז סָאװ ,טַאטוּפעד רעד

 .ןעסייהעג רע טָאה ףמאקנעדוז .טסילַאיצַאס א ןעוועג

 קראטש ךיא בָאה ,טדָאטש רעד רעביא גידנעריצַאּפשמורא

 -עסעג ,ןעסַאג ,סרעװקס .רעטלַאלעטימ ןופ םעט םעד טלהיטעג

 ,ךייא ךיז טכַאד סע ואוו ,עטהערדעג ןוא עלָאמש סנעטסיימ ,ךַאל

 םעּפע .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצרעפ םעד ןיא ךיז טניפענ רהיא זַא

 ַא ןיא רָאנ ,טדָאטש ַא ןיא טינ ןעוועג טלָאװ רהיא יו ױזַא

 : .םואעזומ

 יירד ןופ םנעמונָאמ א טהעטש רעווקס םעניילק ןייא ףיוא

 טינ ךילטנעגייא זיא רע .הָארנ ןוא ץרַאװש ,דלָאג --- ןערילָאק

 רעבָא טמעטָא רע .גרעבנערינ ןיא רעצעלּפ עטסטלע יד ןופ

 ןיא טנַאסערעטניא גידריװקרעמפ .ןערהָאי טנעזיוטירַאפ טימ

 ןעכילנהע ןַא .םורא ןוא םורא רעווקס רעד ןוא לָאמקנעד רעזיד

 טניפעג סע ואוו ,ץַאלּפ רעד טכַאמענ רימ ףיוא טָאה קורדנייא

 טדָאטש ענעי בָאה ךיא ןעו ,לעסירב ןיא זױהטַאר רעד ךיז

 .1899 ןיא ןוא 1891 ןיא טכוזאב

1 

 נארּפ ןיא געט ייווצ

 ַא ןעדנובראפ ןעוועג רימ ייב זיא גַארּפ ןעמָאנ םעד טימ
 יב ?היפעג ןעזיד טימ .טייקשידיא רעגיטייצרַאפ ןופ ?היפענ
 .ןערהָאפעג ןיהַא ךיא
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 יד -- ןעסַאגטּפױה יד .רעטלַאלעטימ קיטש א רעדיוו
 טימ ,ןהעש ןוא טיירב ןענייז -- ץאלּפ לעצנעוו רעד ןוא ןעבַארג

 רעד ןוא ;סעדייבעג-טדָאטש ענהעש טימ ,ןעמָארק עניטנייה
 ןענייז ןעמאד יד .רעכילטלעוו ַא ,רעגיטנייה ַא ךיוא זיא םלוע
 ןוא .קאמשעג טימ ןוא עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ טדיילקעג ןעוועג
 עטסנעש יד ןעגָארטעג ןעבָאה ןעריציפא עשיכיירטסע עקנַאלש יד
 רעבָא בָאה ךיא ןעוו .אּפָארייא רעגיטנייה רעד ןופ סמרָאפינוי
 ךרוד ,טייז ַא ןָא טירט גילדנהעצ רַאּפ ַא ןהענּפֶא טװאורּפעג
 ךיא בָאה ,ןעבַארג יד רעביא ןעציירק סָאװ ,ןעסאג יד ןופ ענייא
 טרעדנוה עכילטע טימ ןיא סָאװ ,טלעוו ַא ןיא טלחיפרעד ךיז
 -ָאמש .ןעריציּפָא יד ןוא ןעמַאד עטנַאמרעד יד יו ,רעטלע רהָאי
 ײלרעלַא רעדיוו ,גרעבנערינ ןיא יו ,ךאלעסעג עטהערדעג עקניל
 סערעטניא ךס ַא טימ רעבָא ,עמרָאפ נינעו טימ ,ךאלרעווקס
 טינ ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ױזַא ,להיפעג ַא רעדיוו .גיוא ן'רַאֿפ
 .טדָאטש רענילָאמא ןַא ןופ םואעזומ ַא רָאנ ,טדָאטש ןייק

 ,ןעכַאז יד ןופ ענייא זיא גַארּפ ןופ ?הוש עשידיא עטלַא יד
 וצ ןעדנעזייר םעד ןעטַאר סרעזייווגעוו עטקורדעג עלַא סָאװ
 םעד ןופ גנַאנ טונימ ףניפ ַא ןיולב ךיז טניפעג יז ,ןעכוזאב
 ,וצ רהיא ֹוצ טמוק רהיא ןעוו .רעטנעצ-טדָאטש םענרעדָאמ
 רעטְלַא רעטמהיראב ַא ןעשיוצ דישרעטנוא םעד רהיא טהעז
 ,ךיוה ןענייז ןעכריק יד .להוש רעטלַא רעטמהיראב ַא ןוא עכריק
 ךיז ןעביוה רעכעד עטציּפשאב ערעייז .לופסקורדנייא ,ץלָאטש
 טָאה ,לחוש רעשידיא רעד וצ וצ טמוק רחיא ןעוו .,לעמיה םוצ
 רעֶדָא עגישזַאטע-ןייא עּפורג רעד ןיא .ןהעז וצ סָאװ טינ רהיא
 רהיא טנעק ,ןעטרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעזייה ענישזַאטעייוװצ
 ַא עכלעוו ןוא ?הוש יד זיא עכלעוו ,ןענעקרעד טינ טשרעוצ
 -ַאטעמ ןעטלַא ןא רחיא טקרעמאב דלַאב .גנוניואוו עכילנהעוועג
 ןיא סָאד .טנַאװ ן'פיוא ןעבאטשכוב עשידיא טימ לעפַאט םענעל
 ןיב ךיא ןעוו .אּפָארייא ןיא עטסטלע יד ,להוש עשידיא יד
 ,לעּפַאט ןעטלַא םעד ןענעיילרעביא טוװאורּפעג ןוא ןענַאטשעג ױזַא
 ,פעדיא רעטדיײלקעג:םירא ןַא ןעמוקעגסױורַא גינעווניא ןופ זיא
 -עג ןוא ןעמוקוצניירא ןעדַאלעגנייא ךימ שטייד ףיוא טָאה רע
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 טרהיפענּפָארַא ךימ טָאה רע .זיא גנַאגניירא רעד ואוו ,ןעזיוו

 .שילָאּפ רעד זיא ןעטרָאד .רַאוטָארט ן'רעטנוא ךאלּפערט עכילטע

 יד .רעלעק ןיא ,רעפיט ךָאנ טרהיפענּפָארַא ךימ רע טָאה ןאד

 סָאד ןעטלָאװ רימ יװ ,לעזיילק ַא ,לעכלהוש ןיילק ַא זיא ?הוש

 .ןעפורעג טנייה

 ,טלַא רהעז זיא יז זַא .קורדנייא ןערַאברעדנַאז ַא טכאמ יז

 טנעװ יד ןופ ןעלייט עטשרעטנוא יד .ךיילג רהיא טלהיפ סָאד

 טיובענוצ ןענייז עכלעוו ,עטשרעביוא יד יװ רעטלע ליפ ןענייז

 "טע ךיוא ןיוש ןענייז עטשרעביוא יד רעבָא ; רעטעּפש ןערָאװעג

 ןיוש טָאה טפלעה עטשרעטנוא יד .טלַא רהֶאי טרעדנוה עכיל

 .רעטרעדנוהרהָאי טכַא יוװ רהעמ ןהעזעג

 ,שרדמה-תיב ַא רעדָא זיולק ַא טינ) ?הוש ַא זיא ךילנהעוועג

 -ּפָארַא פערט ףיוא ,סאג רעד ןופ רענירעדינ (להוש ַא עקַאט רָאנ

 טָאג ,ןעפורעג ריד וצ ךיא בָאה ןעשינעפיט יד ןופ , :ןהעגוצ

 ןעמ טנערעל רעטרעוו עניזָאד יד ןופ טשּפ םעד --- "!רעניימ

 -םירק יד .רעלעק ַא ןופ ןעטעב ןעמ ףרַאד טָאג וצ :ךילרעטרעוו

 ןעבלעז םעד ןעגעוו ןעטייצ ענילָאמא יד ןיא ןעבָאה רעבָא ןעט

 ,טביולרע טינ ןעבָאה ייז .גנוניימ ענעגייא רעייז טַאהעג ןינע

 -ָאה ייז .ןעביוהפיוא ּפָאק םעד ןענעק לָאז ?הוש עשידיא א זַא

 ,"דרע רעד ןיא ןעלייא ןיינ ןעגיל, לָאז יז זַא ,טרעדָאפענ ןעב

 ךיז ,ךיוה ןייז לָאז עדייבעג יד זַא .אפונ ןעדיא יד יװ ױזַא

 -- ?ורדנייא ןַא ןעכַאמ ,רעזייה עכילנהעוועג ןופ ןענעכייצסיוא

 רעבָא .ןעכריק עשילױטַאק יד רַאפ טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה סָאד

 רעטנעזיוט יו טקנוּפ ,גנוקירדרעטנוא טרָאז רעלעיצעּפס רעזיד

 -ראטש טקריוװעג רעצרעה עשידיא ףיוא ןעבָאה ,ןעטרָאז ערעגנרע

 ייז ףיוא טלָאװ עדייבעג שרדמה-תיב ַא ןופ טייקכיוה יד יוװ רעק

 .טקריוועג
 ןַאמרענני א ןעמונענפיוא ךימ טָאה ?הוש ןיא נינעווניא

 ןעוועג םהיא ייב זיא דרָאב עדנַאלב יד .דרָאכ רעדנַאלב ַא טימ

 טָאה ןהעזעגסיוא .שטייד רע טָאה טדערעג ןוא ,טמאקראפ טענ

 רעבָא זיא רע .ןדמל ַא טַאװטיל ַא יװ --- קַאוװטיל א יװ רע

 .רענערָאבעג ַא רענַארּפ ַא ןעוועג

 גנערטש ַא זיא ?הוש יד .ךיוא טנייה ןעטרָאד טנעװַאד ןעמ
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 ,ארמג טאלב א ןענרעל ןיירא ןעמ טמוק טּפָא .עשיסקָאדָאטרָא
 ןַאד גַארּפ ןיא ךיז ןעבָאה ,טלהעצרעד רימ טָאה שמש רעד יו

 ,דנַאלסור ןופ ןוא ןעיצילַאג ןופ םידמול עשידיא עכילטע ןענופעג

 ךיוא רעבָא ןענייז סע .רענרעל-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז ייז

 עכלעוו ,עטלושענ-שטייד ,עטנענילעטניא ,ןעדיא רעגארּפ ןעוועג

 לָאמטפָא ןוא ,ארמנ טאלב א ףיוא תוירב ןעוועג ךיוא ןענייז
 -ולַאנ ַא טימ ןדמל רענַארּפ א ןעשיווצ חוכיו ַא ןעמוקרָאפ טנעלפ
 ןעּפיט יירד עלַא ךיז ןענעלפ לָאמַא ,ןעשיווטיל ַא רעדָא רענַאיצ

 ןייז טימ ,ךַארּפש ןייז ףיוא רעדעי ,0וּפלּפ םעד ןיא ןעגילייטאב

 | .טנעצקַא

 ירדנ-לכ וצ ?הוש רעזיד ןיא ןעמ טָאה 1265 רהָאי םעד ןיא
 ןעדעי טעלױקעגסיױא טָאה ןעמ .םָארנָאּפ ןעניטולב ַא טכַאמעג

 -רעד טָאה רע ןוא ,בר רעד זיולב ךיז טָאה טעוװעטארעג .,ןעדיא

 ,ןימלע תיב ן'פיוא לארשי רבק וצ טכארבענ תונברק עֶלַא יד ךָאנ
 תיב רעניזָאד רעד טמוק טנייה .ייברעד ךיז טניפעג רעכלעוו

 ןענייז ןעסַאנ יד םירָאװ ,סַאנ טייז רעדנַא רעד ףיוא סיוא ןימלע
 ןילב טינ ןעניל ןעטרָאד .רעטעּפש ןערָאװעגנ טנעלעגסיוא ָאד

 טייצ רענעי ןופ ןעדיא ערעדנַא .הטיחש רענעי ןופ תונברק יד

 עניבייא רעייז ךיוא ןעטרָאד ןעבָאה ןעטייצ ערעדנַא ןופ ןוא

 .ןענופעג הור

 ,ןעדנוטש רֶאּפ ַא טכארברַאפ ןימלע תיב ן'פיוא בָאה ךיא

 ןעניפעג לכה ךס ןיא .תובצמ עטלַא ענעדישראפ יד טקוקאב
 טכַא ןיא עטסטלע יד .תובצמ טנעזיוט ףלעווצ ןעטרָאד ךיז

 ךרוד םיילנאב ךימ טָאה סָאװ ,דיא רעד .טלַא רהָאי טרעדנוה

 -נייא עשירָאטסיה עכילטע טלהעצרעדרעביא רימ טָאה ,םירבק יד

 .ןעטפירשפיוא יד ןופ עליפ טרעלקרע ןוא ןעטייהלעצ

 .טכַאמעג רימ ףיוא ןימלע תיב רעד טָאה קורדנייא ןערעווש ַא

 .ןעדיא ךס א ןעניואוו ,להוש רעטלא רעד םורא ,גַארּפ ןיא
 ןענייז ןעטרָאד רעבָא ,טדָאטש רעצנַאנ רעד רעביא ןעניואוו ייז

 -עג ךאלמערק ערעייז ןיא ןענייז ןעדיא ענינייא .רעטכידעג ייז

 -ָאה ייז .דרעב טָאהעג ןעבָאה עכלעזַא ;סעקלומראי ןיא ןעסעז

 טדערעג ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעדיא ערעזנוא יװ ןהעזענסיוא ןעב
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 טימ ןעסעזעג ןענייז ןעדיא-עקלומראי יד ןופ עליפ ןוא ,שטייר

 .טנעה יד ןיא ןעגנוטייצ עשיכעשט

 ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא ,ןעסקאוועג ןהעש ןענייז ןעכעשט יד

 לעסיבַא טגנילק ךארּפש עשיװַאלס רעייז ,רע'מינּפ ענידווע'נח

 -עשט גונעג ןעבָאה רימ) שיסורָאלַאמ יו לעסיבַא ןוא שיליוּפ יו

 ןעטרָאד רעבָא -- טירטס' רעט72 רעד םורא --- קרָאי וינ ןיא ןעכ

 רעבירעד .(קלָאפ רעדנוזאב ַא סלֵא גיטנעק ױזַא טינ ייז ןענייז

 יד ןופ עטסיימ יד ןהעטשראפ וצ ןעוועג רעווש טינ רימ זיא

 .ןעמָארק ערעייז ףיוא ןעדליש

 ןופ םייז רעדנַא רעד ףיוא ,רעטעּפש ןעדנוטש ענינייא טימ

 םעד טכוזאב ךיא בָאה ,ַאװַאדלָאמ ךייט ןעטנַאסערעטניא םעד

 ,עכריק עשיליוטאק עסיורג יד --- "םָאד, רענַארּפ ןעטמהיראב

 ןעמ עכלעוו ןוא ,רהָאי טרעדנוה עכילטע ןיוש טהעטש עכלעוו

 ןַא ךיז טלהיפ סע .ןעיוברעביא ןוא ןעיוב ןיא רעמיא טלַאה

 םיחלנ עדנעהעזסיוא םירָא .טייקטמירָארַאפ א ,טײקנעזָאלעגּפָא

 -רַאפ טימ עגינייא ,ןעסעזעג ,ןענַאטשעג ,ןעגנַאנעגמורא ןענייז

 .רַאד ןוא ךיילב ןעוועג ייז ןענייז סנעטסיימ .רע'מינפ עט'הקבד

 ןיא ןַארַאפ .םישורּפ עטרעגנוהרַאפ יװ ןהעזעגסיוא ןעבָאה ייז

 סלַא טכארטאב ןערעװ עכלעוו ,רעמיטגילייה עטלַא "םָאד, םעד

 ןיב ךיא .סעטנַאסערעטניא ךס ַא ןַארַאפ .קרעוו-טסנוק עגיטכיוו

 רעזנוא ןופ ןעגנורעניארע יד טימ ןעדָאלעגנָא ןעמוקעג ןיהַא רעבָא

 ןופ סענעצס יד טימ ,ןימלע-תיב םעד ןופ ןוא ?הוש רעשידיא

 בָאה ךיא .םינורה עשידיא ןופ רעדליב-ןעסַאמ טימ ןעמָארנַאּפ

 רעד סָאד זיא "םָאד, ןעניזָאד םעד ןיא זַא ,טלעטשענרָאפ ךיז

 ןענַאד ןופ זַא ;ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא רעייפ רעשיטימעסיטנַא

 עשידיא יד ןיא טרישרַאמענקעװַא טכַאנ רענעי ןיא ןעמ טָאה

 .רעדניק עשידיא ןעטכעש ןעלַאטרַאוװק

 ,לעגרָא ןַא ןופ ןעגנאלק יד ןעגָארט ןעמונעג ךיז ןעבָאה סע

 -סיורא םייב .ןערָאװעג רערעווש ךָאנ זיא רימ ןיא ?היפענ רעד

 לָאז ךיא ,טעליב ַא סעּפע ןענָאלשעגרָאפ רימ חלג ַא טָאה ןהעג

 םינּפ ןייז ןוא ,ןעזָאלענּפָא ןעוועג זיא רע ,ןעפיוק םהיא ייב סע

 -ניק ,עיולב טַאהעג רע טָאה ןעגיוא ןוא ; סַאלב רהעז ןעוועג זיא
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 רעװש רימ ןיא סע  .ייז ןיא קילב ןעשיטַאּפמיס א טימ ,עשרעד

 עגיטולב יד טימ ןעדניבראפ וצ רעלטעב ןעכילטסייג ןעזיד ןעוועג

 ערעזנוא ןענעג ןעגנאגאב זיא עכריק ןייז סָאװ ,סנעכערבראפ

 ןַארַאפ ךיוא ךָאד ןענייז םינבר ןוא םיחלנ ןעשיווצ .סעדייז

 .ענירעדינ ןוא ענעביוהעג ,ערענָאמ ןוא עטעפ

 עכריק רעניטייצרַאפ רעדנַא ןַא ףיוא ךאז עטסטמהיראב יד

 ןענעו .ןעסיורד ןופ טהעטש רעכלעוו ,רענייז ַא זיא נַארּפ ןיא

 טָאה סָאו ,רעדעי ךייַא םלהעצרעד רענייז ןעניזָאד םעד

 טגנַאפ עדנוטש לעטרעפ-יירד עדעי ייב ,טדָאטש יד טכוזַאב

 ַא ןעהיצ וצ ןָא טביוה טעלעקס ַא ןוא ,טרעצנָאק ַא ןָא ָאד ךיז

 ַא ךיז טנעפע ןאד .ןעליּפש וצ ןָא טביוה רענייז רעד .,רונש

 ןופ ןוא סוזעי ןופ ןערוגיפ יד ךיז ןעזייוואב סע ןוא ,לערעטסנעפ

 ןעמוק ןערוניפ ןהעציירד יד .,(ןעלָאטסָאּפַא) םידימלת ףלעווצ ענייז

 ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז ןעגעוואב ייז .ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא סיורא

 רעד ,םוטנילייה ןופ קורדנייא ןַא ןעכַאמ וצ ןזיא קעווצ רעד

 ענילייה ןהעציירד יד "וו ױזַא דעבָא זיא קורדנייא רע'תמא

 .ןעטנאידעמָאק ןהעציירד ןעוועג ןעטלָאװ

 ,ןעהערק וצ ןעביוהעגנָא ןָאה רעכילטסניק ַא טָאה סולש םוצ

 ,ליועדָאװ םעד וצ דנע רעדנעסַאּפ ַא

 טוג -- טלא רהעז ןיא ץנוק רעצנאג רעד טימ רענייז רעד

 ןא ןארַאפ עדנוטש לעטרעפ-יירד עדעי ןייז ייב זיא .טזײטרעװדַא

 -עג ןעטרָאד ןיב ךיא ןעוו .עדנעזייר סָאד ןענייז ךילנהעוועג .םלוע

 טימ ןעליבָאמָאטַא עכילטע ןעבילקעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה ןענַאטש

 ןַאד רענייז םעד ייב טָאה ןעמ .רעדנעלננע ןוא רענאקירעמא

 ,עצינטיירלֶא ןַא ערעזנוא ,יורפ עשידיא א .שילננע טרעהעג רָאנ

 יז .טנעצקַא ןעשידיא ןעקרַאטש א טימ שילגנע טדערעג טָאה

 ,ךימ רעבָא גידנעהעזרעד .גנורעדנואווַאב טקירדעגסיוא טָאה

 :לעכיימש ַא טימ שידיא ףיוא ןָאטעג גָאז א יז טָאה

 ןעמוק וצ רעדנואוו ַאזַא רעביא טניולעג ךיז טָאה סע,

 "...! אקירעמַא ןופ שזַא

 יד ןיא טיײקטלַא .טסנוק יו רהעמ ןעמ טצעש טײקטלַא

 ךיא ןעוו ,טלהיפעג לעיצעּפס סָאד בָאה ךיא .עמַאלקער עטסערג



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 0

 -ַאננוא-ךיירטסע םעד ןופ ץאלאּפ םעד טכוזאב גַארּפ ןיא בָאה

 -יווצ עדייבעג עטסטנַאסערעטניאנוא יד ןיא סָאד ,רעזייק ןעשיר
 -טסע יד ןעבָאה סָאװראפ .ןעכוזַאב עדנעזייר סָאװ ,עֶלַא ןעש

 ןערענעש ןייק טיובענפיוא טינ ךיז גארּפ ןיא םירסיק רעכייר
 ןיא סָאלש ןעניטייצראפ םעד ןופ טײקטלַא יד ?ייו ?ץאלַאּפ

 .םעיינ ַא ןופ טכארּפ יד יוװ ,רעגיטכיוו ןעוועג ייז ראפ

 -איצַאס רענַארּפ רעד ןופ עיצקאדער יד טכוזַאב בָאה ךיא

 ןיוש ןעבָאה ןעכעשט יד  ,"ודיל אדווַארּפ , גנוטייצ רעשיטסיל

 -ייר ַא טימ ננוגעוואב עשיטסילאיצַאס עסיורג ַא טאהעג ןַאד

 ןענופעג ךיא בָאה עיצקאדער רעד ןיא .טאלב ןעכילגעט ןעכ

 ןינ ןיא טניואוועג רהאי עכילטע טָאה רעכלעוו ,רעטייברַאטיפ א

 .טירטס רעט72 רעד םורא ,לאטראווק ןעשימהעב םעד ןיא קראי

 -נוא ןיא ןעטפַאשטנאקַאב עכילטפַאשניימענ טאהענ ןעבָאה רימ

 טריסערעטניאראפ טָאה ךימ סָאוװ .,גנונעוואב רענאקירעמא רעז

 ,טַאהענ ןעבָאה רימ סָאו ,ךערּפשענ םעד ןיא סעלַא ןופ רהעמ

 רעד וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא .עדנעגלָאפ סָאד ןעוועג ןזיא

 -עמא רעזנוא ןעגעוו ,אקירעמא ןענעו טדער רע ױזַא יװ ,טרַא

 -עג ךיז בָאה ךיא ןוא ,קראי וינ ןענעוו ןוא ננונעוואב רענאקיר

 ייב יו שרעדנא סיוא ץלא סעּפע טמוק םהיא ייב ;טרעלק

 -עװַאב רעבלעז רעד ןיא ןעװעג ןענייז ריס ,ךיז טכַאד .,רימ

 סרַאק עבלעז יד ןיא ןערהאפענ ,טדָאטש רעבלעז רעד ןיא ,גנונ

 ןוא רע ןעוו --- ןוא ,סדוארק עבלעז יד ןהעזעגנ ,סדעטייוועלע ןוא

 ייוצ ןעמוקעגסיורא טלָאװ ,טרעדלישענ סעֶלַא סָאד ןעטלָאװ ךיא

 ץלַא ףיוא טקוק שנעמ רעדעי ,ָאי .ןעטלעוו ערעדנוזַאב ץנאג

 ,טלעוו ערעדנוזַאב ץנַאנ א טהעז רע ןוא ,ןעניוא ענייז ךרוד

 יד טכאמענ רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעקרַאטש ןעטייווצ א

 ;ענעצס עדנעגלָאפ

 "ורפ ןעסעגענּפָא טשרָאקַא ןעבָאה ריס .הירפ רעד ןיא

 םייב .סָאנ ן'פיוא סיױרַא ןענייז רימ ,לעטָאה רעזנוא ןיא קיטש

 -ַאל ,רעניד ענעדישראפ טימ הרוש עצנאנ א ןענַאטשעג זיא ריט

 ָאד .טסירנַאב זנוא ייז ןעבָאה עלא ןוא ,יילרעלַא רענלעק ,ןעייק

 ןעטוג !ןעגרָאפ ןעטוג :שטייד טדערעג זנוא וצ עֶלַא ןעבָאה
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 ןוא ךיז טקוב ןערעדנא ן'כָאנ רענייא ! ןענרָאמ ןעטונ ! ןעגרָאמ

 "!ןענרָאס טונ , ןייז ּפָא ךייא טיג

 ,ֿלָאמ סעדעי טעמכ טאהעג רימ ןעבָאה גנורהאפרע עבלעז יד

 -ּמִא ערעזנוא ייב ןוא ;לעטָאה ןופ סיױרא ןענייז רימ ןעוו
 ךיז טָאה ,טלעג-קנירט יד ייב ןעטלאהענ טָאה סע ןעוו ,ןעזייר

 רָאנ .,טייקמעראװ רעלעיצעּפס ַא טימ טלָאהרעדי ענעצס יד
 !עזייר עכילקילג  :טגָאזעג ייז ןעבָאה ?ןעגרָאמ טונ , טָאטשנא
 עקנַאד !ןהעש עקנַאד !עזייר עכילקילג !עזייר עכילקילג
 5. !ןהעש עקנַאד !ןהעש

 טינ לָאמנייק ןעכאז עכלעזא ןופ ןעמ טָאה אקירעמא ןיא
 ,טסואוועג



 לעטיּפַאק רעטירד

 אּפָאריײא ןיא רעדיוו

 (גנוצעטרַאּפ)

1 

 העז ךיא -- .רהָאי 19 ןופ טייהנעזעוובא ןַא ךָאנ ןעיוו ןיא
 .ץילרעטסיוא -- .ן'רעלדַא רָאטקיװ טימ רעדיוו ךיז

 םעד טכאמעגנ בָאה ןוא ןעיוו ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 קורדנייא רעניימעגלַא רעד זיא ,ןעסַאנ יד ךרוד ריצַאּפש ןעטשרע

 .ןעגנורעדנע ענייק ;ןירַאּפ ןיא יו רעבלעזרעד טקנוּפ ןעוועג

 יַּפִא ךיז טָאה יז יװ ,עבלעזיד ןעווענ זיא טדָאטש עניטכערּפ יד

 .רעהירפ רהָאי ןהעצניינ טימ ןורכז ןיימ ןיא טקורדעג

 -ייא .ןעכָאװ רַאּפ א טכַארבראפ ָאד ךיא בָאה לָאמ ןעזיד

 ןעוועג זיא ,טכוזאב בָאה ךיא סָאװ ,רעצעלּפ עטשרע יד ןופ רענ

 -לע עניימ טימ געט ףלע טכארבראפ בָאה ךיא ואוו ,זיוה יד

 .ןיב ךיא ןעוו ,רעטכעט ערהיא ןוא ענייפ עמהומ ןיימ ,ןערעט

 לעטָאה םעניילק םעד טכוזַאב בָאה ךיא ,1898 ןיא ןעוועג ָאד

 ,רעטָאפ ןיימ טימ ןענַאטשעגנייא ןאד ןיב ךיא ואוו ,ואנאד

 לָאמ רַאֹּפ א בָאה ךיא ואוו ,ייברעד טייוו טינ ןעטרָאנ םעד ךיוא

 ןיוש ןענייז ןערעטלע עניימ .ןערעטלע עניימ טימ טכארבראפ

 ן'ענייפ עמהומ ןיימ ןוא ייז ךיא בָאה ןעיוו ןיא .םיוט ןעוועג

 ,דנאב ןעטירד העז) .ןעבעל ןיימ ףיוא לָאמ ןעטצעל םעד ןהעזעג
 טניואוועג ךיא בָאה טציא .,(316-9814 ןוא 812-4098 סעשזדייּפ
 םענעי ןופ טייוו ךילמיצ ,טדָאטש ןופ לייט רעדנַא ץנַאנ א ןיא

 .דנענענ

 וצ ןעוועג טיזיו רעניטכיו רעטשרע ןיימ זיא םעדכָאנ

 רעד ןופ ּפָאק םעד ,רעלדא רָאטקיװ טסילַאיצַָאפ ןעטמיראב םעד
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 ךיא ןעמעוו טימ ,ךיירטסע ןיא גנונעװַאב רעשיטַארקַאמעד-לאיצאס
 -ירב ןופ ןעסערגנָאק עשיטסילאיצָאס יד ףיוא ןעראוועג טנאקאב ןיב

 ,דנַאב ןעטירד העז) ,1893 ןוא 1891 רהאי ןיא ,ךירוצ ןוא ?לעס
 ,(102 שזדייּפ ייב דליב ןייז ןוא 818 ןוא 161 סעשזדייּפ

 ךיז טָאטשנא ,ךיא בָאה ,טעניבאק ןייז ןיא גנידנעמוקניירא

 :שטייד םענעכָארבעג ןיימ ףיוא םהיא וצ טנָאזעג ,ןעלעטשוצרָאפ

 ? רעלדא עסָאנעג ,רהיא טכַאמ סָאװ ---

 טלעטשעגנָא רימ ףיוא טָאה רע .טנעקרעד ךימ טָאה רעי
 -ימש ןעניטומטונ ןייז טימ טגָאזעג ןוא ןעניוא עגולק ענייז

 | :לעכ

 ? סעצנָאװ ןעמונעג רהיא טָאה ואוו !רָאנ העז ---

 טינ גנוריצ טרָאס עזיד ךיא בָאה קירוצ רהָאי ןעצניינ טימ

 ,טַאהעג

 ךיא ןעו ליפא ,טנעקרעד ךיילנ ךיוא םהיא טלָאװ ךיא

 60 ןעוװועג ןיוש ןיא רע .,סאנ ן'פיוא טנענענאב םהיא טלָאװ

 -ניצכעז ןייז טרעייפעג ןעמ טָאה רעמוז םענעי) טלא רהֶאי
 ,עטלעטאּפוצ ,עכעלגנאל טימ ,רעכיוה ןייק טינ ,(ייליבוי ןעגירהאי
 א ןוא ,ןעניוא ענולק עניטכיזצרוק טימ ,רָאה עניורב-לעקנוד

 ,לעכיימש-רָאמוה ןעשיטאּפמיס

 יד ןוא גנונעוואב רעטייברא יד ןיא רהאי ןעצניינ יד ןיא

 -קאוועגסיוא רעיוהעגמוא ךיירטסע ןיא גנוגעוואב עשיטסילאיצָאס
 -עיו יד ןיא ,1898 ןיא ןעיו ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ןעס

 רהיא ןוא ,לעטעלב עמערא ןא ןעוועג ?גנוטייצ רעטייברא , רענ

 .לעסעג רענילק א ףיוא לעזייה רעניילק א ןיא ןעוועג זיא םייה

 ןיא ןעננוטייצ עטסניטכעמ יד ןופ ענייא ןעוועג סָאד זיא טציא

 רעסיורג ַא טימ ,טדָאטש ןיא יירעקורד רעטסערג רעד טימ ,ןעיוו
 ,עירענישַאמ עטסעב ןוא עטסערג יד טימ ,רעיומ רעניימענלא
 ןאד רָאנ טָאה ןעמ סאוו ,ןעגנוטכירוצ עטסנרעדָאמ יד טימ
 ןיא ןעבָאה ןעסָאנענ ערעזנוא .אפארייא ןיא ןעניפעג טנעקעג
 טָאה רעכלעוו ,ץעזענ-להאוו םעיינ א ןענארקעגסיורא ךיירטסע
 ןיא אפוג םעד ךרוד .ןעטייקכילנעמ ערעסערג ליפ ןעבענעג ייז
 -עג ךיילנ ךיז טָאה סָאד .ןעפקאווענסיוא קרַאטש גנוגעוואב יד
 ןענופעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,טסייג ןעגיטוס םעד ןיא טלהיפ
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 ןליפא רעדא ,ןעצניינ טימ .ןעטסילאיצַאס רענעיוו יד ןעשיווצ

 עדער רעגינייוו ךס א ןעוועג ןעטרָאד זיא ,קירוצ רהֶאי ןהעצ טימ

 ראפ .רוזנעצ עשיסור ַא טעמכ טשרעהעג טָאה סע  .טייהיירפ

 -נָאק "גנוטייצ רעטייברא, יד ןעמ טגעלפ ךאז רעטסנעלק רעד

 -ימ ףיוא ןוא .רעמונ םענעי ןעניישרע ןעזָאל טינ ,ןעריקסיפ

 -ערעהוצנָא עטייו ץנאנ טימ ןעדייר טזומענ ןעמ טָאה ןעגניט

 יירפ ץנאג ןעטסילאיצַאס יד ןעבָאה ,1912 ןיא ,טציא .,ןעשינ

 ןעגעג טדערעג טינ טָאה ןעמ יבַא .ןערָאטסינימ יד טריקַאטַא

 -סגנולמאזראפ ךס ַא טַאהעג ןעמ טָאה ,רעזייק ןופ ןָאזרעּפ רעד

 .טייהיירפ עדער ןוא טייהיירפ

 רעראברעדנואוו רעזיד ןופ רערהיפ ןוא רעטָאפ רעד ןוא

 רענייא ןעוװעג ןיא רע ,רעלדא רָאטקיװ ןעוועג זיא גנונעוואב

 רע .אּפארייא ןיא ןערוניפ עטסכילביל ןוא עטסגיטכיל יד ןופ

 טָאה רע ןעו ,ןאד ראגָאז ,1891 ןיא טרעביױצַאב ךימ טָאה

 ןעזיד .סערננָאק רעלעסירב םעד ףיוא גאלשראפ ןיימ טפמעקַאב

 בָאה לָאמ ןעזיד ןוא ,טרעבױצַאב רהעמ ךָאנ ךימ רע טָאה לָאמ

 יד קרַאטש יוװ ,ןענידנוקרע וצ ךיז טייהנענעלעג יד טאהעג ךיא

 יד וליפא -- ,ביל םהיא ןעבָאה ןעסַאמ רעטייברא רענעיוװ

 עטסטבילאב יד ןעװעג זןיא רע ךיוא םזילאיצאס ןופ רעננענ

 .ןעיו ץנאג ןיא רוניפ

 ןופ עדייבענ רעד ןיא ןענופעגנ ךיז טָאה ארויב ס'רעלדַא

 ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רע .,"גנוטייצ רעטייברַא , רעד

 -ךא) ןייז ראפ ךָאנרעד ןוא ,רָאטקאדער םעד ,ןע'ץילרעטסיוא

 טָאה רעכלעוו ,רעלדא ץירפ ןעטמהירַאב טנייה םעד ,ןהוז (ס'רעֿל

 םעד ןעסאשעג ,המחלמ רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש

 רעד ןיא רעכלעוו ןוא ,ןערעניא ןופ רעטסינימ ןעשיכיירטסע
 ,לאנאיצאנרעטניא ןעטייוצ םעד ןופ רעטערקעס

 -ראפ ךיילנ זיא ן'ץילרעטסיוא טימ ךערּפשעג רעטשרע ןיימ
 ףראד ןעמ יו ,םעד ןענעוו עטַאבעד א ןיא ןעראוועגנ טלעדנאו

 .ןעסאמ יד ראפ גנוטייצ א ןעבענסיורא

 -גיהעפ רעד ,רָאטקַאדער רעטנַאקַאב ַא זיא ץילרעטסיוא
 סָאװ ,סָאד ןוא ,טָאהענ ןַאד ןעבָאה ןעטסילַאיצַאט יד סָאװ ,רעטס

 רעזנוא ןופ .,טנאסערעטניא ןעוועג רימ ןיא ,טנָאזעג טָאה רע
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 רעבָא רע טָאה שידיא ןייק .טרעהענ רע טָאה ?סטרעװרַאּפ,
 -אב ןעװעג טינ רע ןיא גנוטייצ רעזנוא טימ ןוא ,ןעזעלעג טינ

 סאוו ,טַאלב א ןיא סָאד זא ,טסואוועג ןיולב טָאה רע .טנאק
 -רא עשטייד יד .ןעסאמ עשידיא יד ראפ ןעבעגענפיורא טרעוו
 עלא ןעבָאה ,טריטסיזקע טָאה גנוטייצ ןייז עכלעוו ראפ ,רעטייב
 טאהעג רהיא ןענעוװו בָאה ךיא .,ל?הוש א ןעגנאנענכרוד טַאהעג
 -או ןעבעג טנעקעג םהיא בָאה ךיא ןוא ,ףירנַאב ןעכילטייד א
 -יימ יד טסירדעגסיוא רעבָא בָאה ךיא ,ןעטנעמילּפמָאק עמער
 -וַּפֶאֹּפ ןעביירש ךיוא ןעמ ףראד שטייד ףיוא וליפא זא ,גנונ
 ,רערעל

 -ענ יד ןעביג ,ןעבירשעגנ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ,םציא
 א ,"גנוטייצ רעטיײברַא רעד ץוח ַא ,סױרַא ןעיוו ןיא ןעסָאנ
 -האפרע יד .ערערעלוּפָאּפ א ,ערעטכייק א ,גנוטייצ עטייווצ
 זיא םלוע ןעטיירב ץנאנ םעד ראפ ןזא ,ןעזיוועג ייז טָאה גנור
 .ךיוה ֹוצ ןוא ןעקורט וצ "גנוטייצ רעטײברַא ,, יד
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 .לעבעב טסוגױא -- רעלדַא ץטירפ

 ןיימ .טפָא ץנאנ ןהעזעג ךיז ךיא בָאה ן'רעלדא ץטירפ טימ
 ןיא םייה רעטלא רהיא ןיא ןערהָאפ וצ ןעבילקעג ךיז טָאה יורפ
 ,רעטסעווש ןוא רעדורב ,רעטומ רהיא טימ ךיז ןהעז וצ ,וועיק
 ןופ טפירש א ןעבָאה וצ גיטכיוו ןעוועג רהיא זיא וצרעד ןוא
 רהיא סלא דנַאלסור ןיא טרהָאפ יז זא ,עמריפ-סטפעשעג א
 טנאקאב רהיא רעלדַא רעננוי רעד טָאה ,ָאזלא ,ןירעהעטשרַאפ
 -כיו א טָאהעג טָאה רעכלעוו ,טסילאיצַאס ַא טימ םכאמעג
 םעד ןעבענעג רהיא טָאה רענעי ןוא ,ןעיו ןיא טפעשעג ןעגיט
 רהיא וצ בָאנוצ ַא סלא ,ריּפאּפ ןעזיד טימ .טנעמוקָאד ןעגיטיונ
 ןיא ןערהָאפעגניירא רעהכַאנ עקַאט יז ןזיא ,סַאּפ םענאקירעמא
 טינ רהיא ייב תוישק ענייק ןעטרָאד טָאה ןעמ ןוא ,דנאלסור
 ,טנערפעג

 ןעטסקענ םעד ןיא סיפֶא ןייז טַאהעג טָאה רעלדַא ץטירפ
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטייד עסָאנעג ןֹופ סיּפָא םעד וצ רעמיצ
 ןעגעלפ ,ײטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ רעטערקעס רעד
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 טנאקאב ךיוא ןיב ךיא .,ןעמוקנעמַאזוצ טפָא ןעטרָאד ךיז רימ

 .ןעסָאנעג עגיטכיוו ערעדנַא טימ ןעראוועג

 טימ טדערענ ןוא ןעסעזענ יוזא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 סע ןוא ,ריט יד ףיוא ךיז טנעפע ,אקירעמַא ןענעוו ןע'שטייד

 ןיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעיורגנ ןעקנַאלש ַא טימ ץטירפ ןיירַא טמוק

 ץנאנ סייױו ךיא ,ךיז טכאד .טנאקאב רהעז ןעמוקעגרָאפ רימ

 ?סָאד ןיא רע .,טינ ךָאד סייוו ןוא ,זיא סָאד רעוו םוג

 ! אקירעמא סיוא ןַאהַאק םַאהַארבא ןוא ?עבעב טפונוא ---

 .ןעפורענסיוא ץטירפ טָאה ---

 ,לעבעב טסונוַא רעטמהיראב-טלעו רעד !לעבעב טסונוא

 -שטייד ןופ עיטארקָאמעדלאיצַאס רעסיורג רעד ןופ רערהיפ רעד

 א טכארבראפ בָאה ךיא ןעכלעו טימ ,לעבעב רעד !דנאל

 רהאי ייוצ ןוא ,לעסירב ןופ סערננָאק םעד ףיוא טייצ ךָאװ

 !ךירוצ ןופ סערגנָאק םעד ףיוא ךָאו א רעטעּפש

 -וצ יוזא ןעוועג ןיב ךיא .לעטש ַא ןעבענענ ךיז בָאה ךיא

 -ענ רימ ןיא ןושל ןעשטייד ןעניד'חרצ ןיימ טימס זא ,טלעמוט

 בָאה ךיא ,טלָאװעג בָאה ךיא סאוו ,ןעקירדוצסיוא רעווש ןעוו

 "עלעד רעשידיא רעד סָאד ןיב ךיא זא ,ןענָאמרעד טלָאװענ םהיא

 ףיוא ?עבָארט טפאשראפ ייז טָאה רעכלעוו ,אקירעמא ןופ טָאג

 עשידיא יד ןענעוו עיצולַאזער ַא טימ סערגנָאק רעלעסירב םעד

 ןיש טָאה רע .ןעפלָאהענסױרַא רימ טָאה רעלדַא .,רעטייברא

 טָאה ,ָאזלא ,רימ ןופ ןוא רעטָאפ ןייז ןופ טרעהעג םעד ןענעוו

 -סיוא טנעקעג טינ בָאה ךיא סָאװ ,ןעבענענרעביא ןע'לעבעב רע

 -ָאה רימ .טנַאמרעד ךיז טָאה רערהיפ רעשטייד רעד ,ןעדייר

 ןוא טייהנעגננַאנרַאפ רעד ןענעוו ןעטונימ רַאֹּפ ַא טסעומשעג ןעב

 יַאּפש רַאֹּפ א טכאמענ טָאה רע .אקירעמא וצ ןעגנַאנעגרעביא

 ןעבָאה סָאװ ,ןעלהַאװ-טנעדיזערּפ יד ןענעוו ןעגנוקרעמַאב עגיס

 ףיוא טנערפעג טָאה רע .,רהָאי םענעי ןעמוקרָאפ טפראדעג

 -ערּפ רעשיטסילאיצַאס רעטסקענ רעד ןייז טעוו סע רעוו ,סַאּפש
 ערעדנַא ןעמוקעגניירַא ןענייז ךָאנרעד .,אקירעמא ןופ םנעדיז
 עשיטסילאיצַאס עיינ יד ןענעו טדערעג טָאה ןעמ .,ןעסָאנעג

 יד ןוא "גנוטייצ רעטייברא, רענעיו רעד ןופ ענייא ,סעדייבעג
 ,ןאד ןיא עטצעל יד ,"סטרעוורָאפ , רענילרעב םעד ןֹופ ערעדנַא
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 ןעגנאגעג ןיא ןעמ .ןעװענ ניטראפ .ֿפינ ךָאנ ,ךיז טכאד

 ןופ עדייבענ רעיינ רעד ןופ ןעלייט ענעדישראפ יד ןעזייוו םהיא

 ."גנוטייצ רעטייברַא , רעד

 -דנעגוי רהעז ןוא טדיילקענ טענ ןעטלעז ןעוועג זיא לעבעב

 םהיא ייב ךיוא טָאה עמיטש יד ןוא .ןעגנוגעוַאב ענייז ןיא ךיל

 ניצנאוצ ראפ יו ,עמיטש עבלעזיד טקנוּפ --- גנוי ןעגנולקעג
 טינ ןעו .עמהענעגנא ןא ןוא ערהָאלק א ,עטסעפ א -- רהאי

 ןעטייו ןופ ?עסיבַא רע טלָאװ ,רָאה ענערָאשעג-ץרוק עסייוו יד
 ,רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע ןופ ןַאמ ַא יו ןהעזעגסיוא טכייליפ
 ,ךערּפשענ םעד ןיא ןעמונעג לייטנא ןוא ןעסעזעגנ ןיא רע ןעוו
 .עזייר רעד ןופ דימ ןיא רע זא ,טלהיפעג זייוונעטונימ ךיז טָאה
 טָאה סאוו ,קורדסיוא ןַא טקרעמענ ךיוא רעבָא ךיז טָאה סע
 רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע טינ זיא רע זא ,טקאפ םעד ןָא טרענירע
 .גיצעביז-ןוא-ייווצ רָאנ ,טלַא

 -ייז טימ ןעכילנראפ ךָאנרעד רע'םינּפ ערעייז בָאה ךיא

 -רָאּפ ס'רעלדא .,ןערהָאי גיצנַאװצ-רַאפ ןופ סעיפארגָאטַאפ ערע
 ץנַאג -- ס'לעבעב .ןַאד יו טקנוּפ ןהעזענסיוא טָאה טערט
 | ,שרעדנַא

 ןיא טייצ עסיוועג א טכארבראפ רעמוז םענעי טָאה לעבעב
 -וזַאב ןעיוו ןייק ןעמוקענ סָאד רע ןיא טרָאד ןופ .ץייווש רעד
 ןענילײטַאב ךיז ןוא רעלדַא רָאטקיװ טניירפ ןעמיטניא ןייז ןעכ
 ,םואעליבוי ןענירהאי-ניצכעז ס'רעלדַא ןֹופ גנורעייפ רעד ןיא
 ,טיירגענ ןַאד ךיז טָאה ןעמ ןעכלעוו וצ
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 -עד לאיצַאס רעד --- .טנעמַאלרַאּפ ןעשיכיירטפע םעד ןיא
 .ץיַאז --- .רעוַאב ָאטָא --- .בולק רעשיטַארקָאמ

 ,יקסנישַאד ץַאנגיא

 -ענ ןיוש ןאד זיא ײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס עשיכיירטסע יד
 פהָאצ יד .טנעמַאלרַאּפ ןיא ײטרַאּפ עטסערג עטייווצ יד ןעוו
 רָאטקיװ .גיצכא-ןוא-ייוצ ןעוועג זיא ןעטַאטוּפעד ערהיא ןופ
 ואוו ,טנעמשלרַאּפ ןיא ןעמוק וצ ןעדאלעגנייא ךימ טָאה רעלדַא
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 טָאה רע .עטאבעד עניטכיוו רהעז א ןעגנַאנעגנָא ןאד זיא סע

 סאוו ,בולק םעד ןיא ןעפערט וצ ךיז םהיא טימ ןעטעבענ ךימ

 .עדייבעג טנעמאלראּפ רעד ןיא טאהענ ןעבָאה ןעטסילאיצַאס יד

 ןעוענ ןאד ןיא ךיירטסע זא ,ןעקנעדעג ףרַאד רעזעל רעד

 ,ןעכארּפש ענעדישראפ טימ רעקלעפ ענעדישראפ ןופ דנַאל ַא

 עלַאנָאיצַאנ ערהיא ראפ טפמעקעג טָאה ייז ןופ עדעי ןַא ןוא

 .ייטראּפ רהיא טָאהעג ייז ןופ עדעי טָאה ,אזלא ,ןעסערעטניא

 זיא ןרָאננוא לייו ,ןענעכערניירַא טינ ןעמ ןעק ןעראגנוא יד)

 ,טנעמַאלרַאּפ ןערעדנוזַאב ַא טימ ךיירגינעק ערעדנוזאב ַא ןעוועג

 יארקָאמעד-לאיצַאס יד (.רעבלעזרעד ןעוועג זיא ןָארט רעד םגה

 ןעדילגטימ ןופ ןענַאטשַאב ןזיא ייטראּפ (עשיטסילאיצַאס) עשיט

 עלא ייז ןענייז ךילנהעווענ .ןעטעטילאנָאיצאנ ענעדישראפ ןופ

 -ַאנסיוא עטפֶא ןעוועג רעבָא ןענייז סע .טגינייאראפ ןעוועג

 ןעבָאה וצ טָאטשנָא ןא ,ןעמוקעגסיורא זיא םעד ןופ ןוא ,ןעמ

 ןעבָאה ,ןעטַאטוּפעד עשיטסילאיצַאס 82 עֶלַא ראפ בולק ןייא

 -כעשט א ,ןעשטייד א ,ןעבולק ערעדנוזאב יירד טַאהעג ייז

 -ָאה ןעטארקאמעד-לאיצאס עשטייד יד .ןעשילוּפ א ןוא ןעש

 עשיכעשט יד ,(44) ןעטַאטוּפעד להָאצ עטסערג יד טָאהעג ןעב

 ןיא ןענייז ןעטסילאיצַאס עשיליוּפ ,(28) טסקענ ןעוועג ןענייז

 .ייוצ עשינעילַאטיא ןוא ייווצ עשינעמור ,9 ןעוועג טנעמַאלרַאּפ

 עטסערג יד טָאהענ ןעבָאה ןעטסילאיצַאס עשטייד יד יװ יוזא

 בולק רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד טָאה ,ןעטַאטוּפעד ?הָאצ

 -יא ייוצ יד ןוא רענעמור ייוצ יד .הריד עטסערג יד טאהעג

 .טאהעג טינ ןערעמיצ בולק ערעדנוזַאב ןייק ןעבָאה רענעילַאט

 .ןעשטייד יד ייב םינכש ןעוועג ןענייז ייז

 "עג בָאה ךיא סאוו ,גָאט םעד ןעמוקענ ךיא ןיב ןיהַא טָא

 -העש ַא ןענופעג בָאה ךיא .טנעמַאלרַאּפ םעד ןעכוזאב טפראד

 -ףניפ ןופ גנולמַאזראפ א ראפ נונעג סיורנ ,לאז ןעסיורג םענ

 -סיורא ןענייז רעטסנעפ להָאצ עסיורג א ,ןָאזרעּפ טרעדנוה סקעז

 םורא ןעלגניר עכלעוו ,ןעסַאג ריפ יד ןופ ייווצ ףיוא ןעמוקעג

 -ענ ןיא בולק םעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,עדייבעג טנעמַאלרַאּפ יד

 -ַאב א ןעװעג ןיא לָאז ןעסיורג םעד וצ רעלדַא רָאטקיװ ןעוו

 יד םיג ןָאטגנישַאװ ןיא .,רעטערקעפ םעד רַאפ רעמיצ רעדנוז
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 .ןַאמסערגנָאק ןעדעי ראפ רעטערקעפ ןעלעיצעּפס א גנוריגער
 ןופ רעדילנטימ עלַא רַאפ רעטערקעס ןייא ןעוועג זיא ןעיוו ןיא

 -ָאמעד-לאיצַאס ןעשטייד םעד ןופ רעטערקעס רעד .בולק םעד

 ןופ רערהיפ רעניטנייה רעד ןעוועג ןאד ןיא בולק ןעשיטַארק

 ,רעוַאב ָאטטָא ,ןעטסילאיצַאס עשיכיירטסע יד

 -ַאנ עלַא ןופ ןעטארקָאמעד-לאיצַאס יד ןענייז ,טגָאזעג יו

 .םענייאניא ןעגנאגעג ךילנהעוועג טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעטעטילאנָאיצ

 .עשטייד יד טימ ךילדניירפ ןעוועגנ טּפיוהרעביא ןענייז עשיליוּפ יד

 -ייז ןעשטייד יד ןוא ןעכעשט יד ןעשיווצ רעבָא ןעגנוהיצַאב יד

 ,טייוו יוזא ןעננאנעג זיא סע .עטגנערטשעגנָא ןעוועגנ ןאד ןענ

 -םיורא רעצעלּפ ענינייא ןיא ןעמ טנעלפ ןעלהאוו יד ייב זַא
 רעד .ערעדנא יד ןעגעגנ ענייא ןעטאדידנַאק-סנָאיציזָאּפָא ןעלעטש

 ,סנאינוי יד ךרוד ןעמוקסיורַא טגעלפ ייז ןעשיווצ ךוסכס טּפיוה
 דנעזיוט טרעדנוה יירד א ייב ןעוװענ ןאד ןענייז ןעיוו ןיא
 טאהעג ןעטרָאד ןעבָאה רעכיירטסע עשטייד יד רעבָא ,ןעכעשט
 -ַאב ךיז רעטייברא עשיכעשט יד ןעבָאה ,טעטיראיַאמ עסיורג א
 ייז יו ,טכאמ רענינייו סנאינוי יד ןיא ןעבָאה ייז זא ,טגָאלק
 -טפיֹוה רעשיכעשט רעד ןיא ןוא .ןעבָאה טפראדעג ןעבָאה
 טניואוועג טָאה ןעטרָאד .טרעקראפ ןעוועג זיא ,גארּפ ,טדָאטש
 ןוא) ןענַאלקַאב ךיז יז טנעלפ .גנורעקלעפאב עשטייד עסיורג א
 -עג טעטיראיאמ עשיכעשט יד זא ,(טנייה ךָאנ ךיז טגָאלקַאב
 | ,רהיא רעביא טניטלעוו

 -אנ ןוא ןעסערעטניא עלאנאיצאנ ,ןענארפ עלאנאיצאנ יד

 טסע טסָאר יו ,דנַאל סָאד ןעסענענ ןעבָאה ןעלהיפענ עלאנָאיצ

 ןעטילעג ןופרעד טָאה ננונעוואב עשיטסילאיצַאס יד ןוא ,ןעזייא

 .רועיש ַא ןהָא

 ךיא בָאה בולק ןעשיטארקָאמעד-לאיצַאס ןעשטייד םעד ןיא

 ןוא ,רעואב עסָאנעג ןוא רעלדַא עסָאנעג ןענופעג יורפ ןיימ ןוא

 ריס .בולק םעד ןופ רעדילנטימ ךָאנ ןעמוקעננָא ןענייז דלַאב

 ,רהוא ףלע ןעראוועג זיא סע זיב ,טסעומשענ ןוא ןעסעזענ ןענייז

 שזַאטע ןעטשרעביוא םעד ףיוא טרהיפענפיורַא זנוא ןעמ טָאה ןַאד

 -ַאֹל עלעיצעּפס יד ןופ ענייא ןיא ,אפוג טנעמאלרַאּפ םעד ןיא
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 ערעייז ראפ ןעטלַאהעגנ ןעבָאה ןעטאטופעד יד עכלעוו ,ןעשז
 יד ןהעזענוצ רימ ןעבָאה ןעטראד ןופ .,טניירפ ענעדאלעגנייא

 ןעמוקענפיורא דלַאב זנוא וצ זיא ןיחא ,גנוציז טנעמאלראּפ

 רעשיטסילאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןופ רערהיפ רעטנאקאב רעד

 ןעוועג טנאקאב ןיוש ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,יקסנישַאד ,גנוגעװַאב

 ךיז ןעבָאה ריס .אקירעמא ןיא ךוזַאב ןייז ןופ ,רעהירפ ןופ

 .ךערּפשענ ןעצרוק א טָאהעגנ ןוא טסירנַאב םירָאװ

4 

 ,1882 ןָא גנורענירע ןַא -- .טנָאמאיד ןַאמרעה

 ךיא רעלדַא רָאטקיװ ןעמוקעגפיורא ךיוא ןיא רימ וצ

 יוּפ םעד טימ ןערעװו וצ טנאקאב שנואוו ַא טקירדעגסיוא בָאה

 ,טנאמאיד ןאמרעה טַאטוּפעד ןעשיטארקָאמעדדלאיצַאס ןעשיל

 ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ,טציא זיא רעכלעוו ,דיא רענרעבמעל םעד

 -וּפעד עשיטסילאיצַאס עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ,ןעבירשעג

 ךיז טניפעג ןעמָאנ ןייז .םיעס רעװעשרַאװ םעד ןיא ןעטַאט
 ,(81780 שזדייּפ) "רעטעלב , עזיד ןופ דנאב ןעטייווצ םעד ןיא

 -נוא ןופ עזייר רעד ןענעװו טלהעצרעד טרעוו סע ואוו ןעטרָאד

 .אקירעמא ןייק ןעיצילאנ ךרוד ןעטנארגימיא עטשרע ערעז

 םהיא טָאה ,גרעבמעל ןערהאפעגכרוד זיא "םלוע םע, רעד ןעוו

 ,טייל עגנוי עשידיא עטעדליבענ ןֹופ טעטימָאק א ןעמונעגפיוא

 רעד ןופ רערהיפנָא טּפיוה יד .טדָאטש ןופ ינּפ יד ןופ רעדניק

 -עּפש ןיא רעכלעוו) גיססאנ ןוא טנָאמאיר ןעוועג ןענייז עּפורג

 רערעדנַאװ יד ןעבָאה ייז ,(טסינויצ סלא ןעראוועג טנאקאב רעט

 ךָאװ עצנאג א  טייקכילדניירפ-טסאנ עמעראוו ַא ןעזיוועגסיורא

 ןעוועג ןיא יורפ ןייפ .ןעבילבראפ ןעטראד "םלוע םע, רעד זיא

 רהיא ןיא אלא ..סעצינ-םלוע-םע עטסטנענימָארּפ יד ןופ ענייא
 וצ רעדיו ךיז ןע'טנָאמאיד טימ ןעווענ טנאסערעטניא טציא

 ,ןעפערט

 רעד ןיא ןנוא וצ ןעמוקענפיורא םהיא טימ ןזיא רעלדַא

 ןעמ ןעו ןוא ,טנאקאב ןעמוקענגרָאֿפ םהיא ןיא יז .עשזַאל

 -רעֶד רהיא רע טָאה ,"םלוע םע, םעד ןָא טנָאמרעד םהיא טָאה
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 ןיא גרעבמעל ךרוד ןערהאפעגכרוד זיא "םלוע םע, רעד .טנעק
 רעמוז םעד ייב רימ ןעטלאה ָאד ןוא ,1882 ,רעמוז ביֹוהנָא

 ןופ עזייר יד רעבָא !רהֶָאי גיסיירד ןופ עטכישעג א ,2

 ,גרעבמעל ןיא םשור ןעסיורג ַא טכאמעג ןַאד טָאה "םלוע םע,

 םורא ןעבָאה סאוו ,טעטימָאק םעד ןופ טייל עגנוי יד רַאפ ןוא

 -ראפנוא ןא ןעוועג סָאד ןיא ,טעדאּפעגמורא עדנעזיירכרוד יד

 .שינעהעשענ עכילסענ

 טימ ןעראוועג טנאקאב ךיוא ךיא ןיב ?עסיבַא רעטעּפש

 ןופ דילגטימ א ךיוא ,?שימעשּפ ןופ ןאמרעביל טַאטוּפעד םעד

 ,דיא א ךיוא ןוא ,בולק ןעשיטארקָאמעד-לאיצַאס םעד

 א ןיא יו טכָאקעגנ זיוה ןעצנאנ ן'רעביא טָאה רעהירפ

 -איצַאס טינ) רעשיכעשט א סעּפע ןענַאטשעג זיא סע .לעסעק
 יד רעסיוא רעבָא ,עדער א ןעטלַאהעג ןוא טַאטוּפעד (רעשיטסיל
 טצעזעגקעװא לעיצעּפס ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסיפארגָאנעטס

 רענייק ךיז טָאה ,ײטרַאּפ ןייז ןופ עכילטע ןוא ,םהיא ןעבעל

 רעד ;טמעראילעג ןוא טעשזוהעג טָאה סע .טרעהעגוצ טינ
 ןיא ןעטַאטוּפעד טרעדנוה ףניפ רהעפענמוא ןופ דוארק רעצנאג

 ,טסעומשענ טָאה עּפורג עדעי ןוא ,ןעּפורג ףיוא טלייטוצ ןעוועג

 -עזעג זיא רעד .טנעה יד טימ טכאמעג ,ןעירשעג ,ךיז טנירקענ

 ,ןיהַא םינּפ ן'טימ ןענַאטשעג ןיא רעד ,ןענַאטשעג זיא רעד ,ןעס

 טינ ןהעזעגסיוא סע טָאה לכה ךס ןיא ,רעהַא םינּפ ן'טימ רעד

 .עשזריב א רעדָא דיראי א יוװ רָאנ ,טנעמַאלרַאּפ א יוװ

 רעד ןופ גנורעסערנראפ א רעביא ןעוועג זיא עטַאבעד יד

 ,רהאי יירד טָאטשנא ןא ,טלָאװעג טָאה ננורינער יד .יימרא

 רהעפעננוא ןעמענ ןעמ לָאז ראפרעד רעבָא ,ייווצ ןעניד ןעמ לָאז

 -סילאיצַאס יד .רעהירפ יוװ ,ןעטַאדלָאס רהעמ טנעצָארּפ 80 טימ

 ,ץעזעג םענענַאלשענרַאפ םעד וצ עיציזָאּפָא יד ןעוועג ןענייז ןעט
 קורדנייא ןערעיוהענמוא ןא טכאמעג ןעבָאה סעדער ערעייז ןוא

 עשירעטילימ יד ןופ גנורעסערגראפ יד .דנאל ןעצנאנ ן'רעביא

 טינ ,ךילריטַאנ ,טייהנעדירפוצ ןייק ןעסאמ יד ןיא טָאה ןעטסאל

 -ענסיוא טָאה טסעטָארּפ רעשיטסילאיצַאס רעד .ןעפורעגסיורא

 ,קָלָאפ ןופ ןעליוו םעד טקירד



 | ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 109

 ןַאמ רעטיובעג לופ ,רעכיוה ַא ,ץיַאז טסילאיצַאס רעד ןעוו
 ,םינּפ ןעטנענילעטניא ןענולק א טימ ,דרָאב רעדנַאלב ַא טימ

 טָאה דירַאי רעד ,ליטש ןערָאװעג זיא ,טלעטשעגרעדינַא ךיז טָאה

 -ענ טָאה ןעמ ןוא ,עמיטש עטוג ַא טָאה ץיאז ..טרעהענפיוא

 ןעװעג רעבָא ןיא גנוקרעמאב ןייז .טרָאװ ןעדעי ןייז טרעה

 רעדנַאנַא טָאה דלאב ןוא ,טקנוּפ ןעשינכעט א רעביא זיולב

 סע .עטאבעד טּפיוה רעד ןיא טרָאװ סָאד ןעמוקַאב טַאטוּפעד

 ןענייז ןעטאטוּפעד עליפ .ענינעשימ א ןעראווענ רעדיוו זיא

 ,סיורא רָאג

 ,"ןעטָאירטַאּפ , יד וצ רעלדַא רָאטקיװ טָאה טקנוּפ ןייא ייב

 -ורעגסיוא ,טקעיארּפײעזעג םעד טציטשרעטנוא ןעבָאה עכלעוו

 "!ןערַאנּפָא טינ םענייק רהיא טעוװו עידעמָאק רעזיד טימ , :ןעפ

 :ןעירשעג ןעבָאה ןעטַאטוּפעד עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ןוא

 ןעטסילַאטיּפַאק יד, ?!טכענק-סגנוריגער, "1! ןעטנַאידעמָאק ,

 "!טסניד רעיירט רעייא רַאפ ךייא ןעלהָאצַאב

 ריפ טכארבראפ טנעמַאלרַאּפ ןיא ךיא בָאה ןעמעלא ןיא

 טרעהעג ךיא בָאה ןעטַאטוּפעד עשיטסילאיצַאס יד ןופ .נעט

 ן'טימ טסילאיצַאס ןעשיכעשט ַא ,ןע'ןַאמרעביל ,ןע'טנַאמאיד

 -ראניוו ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג ןעשטייד א ,ןאמרעווַאה ןעמָאנ

 טימ עדער ַא ןעטלַאהעג טָאה יקסנישַאד) רָאֹּפ א ךָאנ ןוא יקס

 רענדער עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .,רעהירפ גָאט ַא

 -ער יד טריקיטירק ףרַאש ייז ןעבָאה עלא .(טנעמַאלרַאּפ ןיא

 ןיא ײמרַא יד זא ,טקַאפ םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ןוא גננורינ

 .רעטײברַא ןענעג לאטיּפַאק ראפ ץוש א ךילכעזטּפיוה

 -עג יורפ ןיימ ןוא ךימ טנָאמאיד טָאה ,גנוציז רעד ךָאנ

 "רַאּפ רעד ןופ סָארויב ןוא ןעלַאז ענעדישראפ יד ןעזייוו טרהיפ

 טאהעג ןעבָאה רימ סאוו ,ךערּפשענ םעד ןופ .עדייבעגנ טנעמַאל

 קנעדענ ,ןערעמיצ ןוא ןערָאדירָאק יד רעביא גידנעריצַאּפש ױזַא

 טרעדלישעג זנוא ראפ טָאה טנאמאיד יו ,ןעטסכילטייד םא ךיא
 ױזַא דנייפ , ,ךיירטסע ץנַאג ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ס'רעלדַא רָאטקיװ

 -- ,"םהיא וצ טקעּפסער ןעטסכעה םעד ןעבָאה דניירפ יװ טוג
 .טגָאזעג רע טָאה
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 -- .ןעיוו ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסילַאיצָאס ףיוא סענעצס
 ,רענמייל --- .יקסרַאנױװ -- .ןעגָאבנעלע

 ןיא טנעמאלראּפ ןעשיכיירטסע םעד ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 רעד חכמ ץעזעג םעיינ םעד ןענעו עטַאבעד יד ןעמוקעגרָאפ
 םעד ןעבָאה ןעטַאטוּפעד עשיטסילאיצַאס יד ןוא ,טסניד רעטילימ
 ןענעו ײטרַאּפ עשיטסילאיצָאס יד טָאה ,טריקיטירק ףרַאש ןַאלּפ
 יד עכלעוו ףיוא ,ןעגניטימ-סַאמ עליפ ןעטלַאהעגּפָא ןינע םעד
 ךיא טקנוּפדנַאטש רהיא ןופ ןעראוועג טרעלקרע ןיא עגארפ
 -ךָאפ ןענייז עדייב .ןענניטימ עזיד ןופ ייווצ טניואוועגייב בָאה
 -נזעגּפָא טייוו ייווצ ןיא ןעלַאטרַאװק רעטייברא ןיא ןעמוקעג
 ןעמוקעג ךיא ןיב ייז ןופ רעטשרע רעד ףיוא .ןעדנעגעג עטרעד
 עכילטע טימ טסעומשעג בָאה ןוא סעדער יד רַאפ עדנוטש ַא
 -ענ טאהעג ךיא בָאה ךיוא .רעטייברא עדנעזעוונא יד ןופ
 ןעװעג ןענייז רענדער יד .גנולמאזראפ רעד ךָאנ ןעכערּפש
 ןעגָאבנעלע .רד ןוא יקסראניוו עסָאנעג רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד
 ךיא ןעכלעוו טימ ,גנונעוואב רעשיכיירטסע רעד ןופ רערהיפ א)
 ןעמעוו ןוא סערגנָאק רעלעסירב םעד ףיוא ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב
 ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טרעהעג רעטעּפש רהֶָאי ייווצ בָאה ךיא
 .(814 שזרייּפ ,דנַאב ןעטירד העז) ןעיוו

 ,ריב רעזעלג ייב ןעשיט יד םורַא ןעסעזעג זיא םלוע רעד
 טָאה סע .טייז רעד ייב ריב טימ ,זייּפש טימ רעלעט ייב רעדָא
 עמרָאפטַאלּפ א טימ ןארָאטסער רעמערָא ןא יװ ,ןהעזעגסיוא
 טינ ןיוש ןעבָאה עליפ .,רענדער ַא ןוא ןעדנעציזרָאפ ַא רַאפ
 סרענלעק .ןענַאטשעג ייז ןענייז ,ןעשיט יד ייב ץַאלּפ ןייק ןענופעג
 רעד .ןעסע רעדָא ריב טגנאלרעד ןוא ןעגנאגעגמורא ןענייז
 ןעבָאה רערעהוצ ענייז ןוא ,טדערעג ןוא ןענַאטשעג זיא רענדער
 .טרעהענוצ ךיז ןוא ןעסעגענ ,ןעקנורטעג

 -ענ ןיא סָאד .ןהעזעג טינ טעמכ ןעמ טָאה סנעגארק ןייק
 ןיא ,טייברא רעד ןופ טשרָאקא עסַאמ רעטייברא ןא ןעוו
 ןיא ,ךעלקער עגידעכַאװ עמערָא יד ןיא רעדא ?סרעּפמַאשזד,
 ןיא סעקלול טימ ייז ןופ עליפ ;ּפאש ןיא ןעהעג ייז עכלעוו
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 רעד ייב יװ ,ןָאטעגנָא ןעוועג ךיוא ןענייז ןעיורפ יד .רעליימ יד

 -נייא ןיא ןוא ,סטעה ןהֶא ,ךיק ןיא רעדא ּפאש ןיא טייברא

 -ראפ טימ ענינייא ןוא ךעלקאי ןוא ךעלדיילק ענלעוואב עכאפ

 .רעכוט

 .אקירעמא ןיא גניטימ רעטייברא ןא יו טינ רָאג

 ידכ ,זָאלג ןיא ריב עלעסיבא ןהעטש ןעזָאלעג ןעבָאה עליפ

 ךָאנ .זָאלג א ךָאנ ןעגעוו ןענָאמרעד טינ ייז לָאז רענלעק רעד

 -ראפ טנעקעג טינ ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,טסולגעג ךיז טָאה זָאלנ א

 .ןענינ

 טדיילקעג ןעוועג זיא גנולמאזראפ רעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד

 -גָאטנוז ענייז ןיא ,רעטייברא ענירביא יד יװ רעסעב סאווטע

 ןָאטעגנָא ןעוועגנ ןענייז רעבָא רענדער יד .אמתסמ םידנב עניד

 .ןעסאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןעשנעמ יװ ,טענ ץנאג

 עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא ןיא ןעדנעציזרָאפ ן'טימ ןעמאזוצ

 טנעלפ יוזא  .םרָאפינוי ןייז ןיא ראסימָאק ייצילַאּפ א ןעסעזענ

 ןוא ךיירטסע ןיא ןעננולמאזראפ בור סָאד ףיוא ןייז ןאד סָאד

 -ענ טינ סעּפע ראסימָאק םעד ןיא רעמָאט .,דנַאלשטייד ןיא

 גנונדרא וצ ןעפור רענדער םעד רע טנעלפ ,ןעראוועג ןעלעפ

 .ןעטימ ןעטכער ןיא ןעסילש גננולמאזראפ יד רעדָא

 טגעלפ ןעטראד .רענרע ךָאנ ןעווענ ןזיא דנַאלשטייד ןיא

 יירשעג "ךיוה א טימ ןענידנע ןעזומ ךיז גנולמאזראפ עדעי
 ןעיוו ןיא רעבָא זיא רעהירפ רהאי 19 טימ .רעזייק םעד דובכל

 | .רעננערטש ךס א ןעוועג ךיוא

 ןעדייר רימ רעכלעוו ןענעוו ,גנולמאזראפ רענעיוו רעד ףיוא

 -פעה רהעז ןעטלאהענ ךיז ראסימָאקייצילַאּפ רעד טָאה ,ָאד

 ןעדנעציזרָאפ םוצ טעדנעוװעגנ ךיז עלייו עֶלַא טָאה רע .ךיל

 -ָאה רענדער יד .,לעכיימש ןעכילדניירפ ַא טימ ,סָאּפש ַא טימ

 רע .טרעטשעג טינ ייז טָאה רע רעבָא ,ףרַאש טדערענ ןעב

 .ןעכָארברעטנוא טינ רעבָא ייז טָאה רע .טנעכייצראפ סעליפ טָאה

 יד רעדָא ,ןערָאטסינימ יד ןעפירגעננָא טָאה רענדער רעד ןעוו

 ,ןיימענלא ןיא ננורינער יד רעדא ,יימרא רעד ןופ ןעלארענענ

 -ענךרָאצ רעדָא רעטכעלענ ןופ טכארקעג טָאה לָאז רעד ןוא
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 יד ןעזָאלּפָארַא ןוא ענימ עטסנרע ןא ןעכַאמ רע טנעלפ ,ןעיירש
 .רעטמעשראפ א יוװ יוזא ,ןעניוא

 -ךער רעד ןעוו ,ןעוועג זיא טנעמָאמ רעטסטנאסערעטניא רעד
 .רעזייק ןעשיכיירטסע םעד טנָאמרעד טָאה (יקסרַאניװ) רענ
 :עטכישעג אזא ןעמוקענראפ ןיא רעהירפ געט עגינייא טימ
 -רַאּפ ןיא טָאה (טסילאיצַאס ןייק טינ) טַאטוּפעד רעשינעטור ַא
 ן'טימ רָאנ ,דנַאנַאכָאנ געט ייוצ עדער ַא ןעטלאהעג טנעמַאל
 -עטש) "עיצקורטסבָא , ןיא ,עטַאבעד יד ןערעגנעלרַאפ וצ קעווצ
 םהיא רעטסינימ טּפיוה רעד טָאה ןאד .(ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןער
 תורוש עכילדניירפ עכילטע טימ ,רעזייק ןופ עלעטעצ ַא טקישעגוצ
 טקריװעג טָאה ריּפַאּפ ?עקיטש סָאד ןוא ,רענעטור יד ןעגעוו
 -אנַאיצַאנ עשינעטור יד ,רָאטקָאד ןעטוג ַא ןופ טּפעצער ַא יו
 -ענ טקעיָארּפ-ץעזעג ס'גנוריגער רעד ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסיל
 -יטש עטסיירט ערהיא ןעראוועג גנולצולּפ ןענייז ,ןערעטש טלָאװ
 ,ןעטאירטַאפ עשיליוּפ יד טגידיײלַאב רעבָא ךיז ןעבָאה רעצ
 טינ ןוא רענעטור יד ֹוצ סורג ַא טביירש רעזייק רעד סָאװראפ
 רעזייק ןופ טכארבעג דלאב רעטפינימ-טּפיֹוה רעד םָאה .ייז וצ
 יקסראניװ טָאה סעלַא סָאד .ךיוא ןעקַאילַאּפ יד וצ עלעטעצ ַא
 רעזייק םעד .רָאמוה טימ טרעדלישעג גנולמאזראפ רעד היֹוא
 רעבָא .טרהירעגנָא טינ רעטרעוו טימ ךילטנעגייא רע טָאה ןיילַא
 ןוא ,םהיא ןענעװ טדערעג טָאה רע ןעכלעװ ןיא ,ןָאט רעד
 טקעפסער ןייק טימ טָאה ,עטכישעג עצנאנ יד ןעבעגעגרעביא
 טכליהעג טָאה "תורוש יד ןעשיווצ , .ןעגנולקעג טינ םהיא וצ
 ןופ טכייקעג טָאה םלוע רעד ןוא שינעכַאלּפָא ןוא טָאּפש
 ,רעטכעלענ

 ןיא ןיא ,רעזייק םעד ןענעוו ןעלדנַאה ךיז טגעלפ סע ןעוו
 נוצַאב ןיא יו ,טייחיירפ-עדער רענינייו ךס א ןעוװעג ךיירטסע
 -יירטסע יד ,ןעראטסינימ עשיכיירטסע יד .םינינע ערעדנַא וצ
 -רע ןעטסילאיצַאס יד ןעמ טָאה ,ןיימעגלא ןיא גנוריגער עשיכ
 -ענעג ןיא סע טניז .רועיש א ןֹהָא טעמכ ןעריקַאטַא וצ טביול
 -ארקָאמעד-לאיצַאס יד ןוא ,טכער-םיטש עניימעגלא ןעראוועג ןעב
 דנאפ ןיא ןיא ,טכאמ עשיטילָאּפ עסיורג א ןעראוועג זיא עיט
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 עילימאפ עכילרעזייק יד .רעהירפ יו רעיירפ ךס א ןעראוועג

 .ןערהירֹוצנֶא ךילרעפעג ןעוועגנ ץלַא רעבָא זיא

 -עג ַא ןיא טָאה רעואב ָאטטָא רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד

 ,רעטעּפש געט רַאֹּפ ַא טַאהעג םהיא טימ בָאה ךיא סאוו ,ךערּפש

 זנוא טרעטש סעיצארטסנַאמעד רעדָא סקיירטס ייב , :טגָאזענ

 ןיא טרעטשעג ןערעוו רעטייברא יד יוװ ,רענינייוו ייצילָאּפ יד

 ןופ ןעגנוטייצ עשיטסילאיצַאס יד ןענעק ראפרעד דנַאלשטייד

 ,עסערּפ רעזנוא יו ןעטייהיירפ רהעמ ןעביולרע ךיז דנַאלשטייד

 -ַאב רעזיד ןיא .רעזייק םעד ןענעװ ךיז טלעדנַאה סע ןעוו

 ",ןעטרָאד יווװ רעגנערטש ליפ זנוא ייב זיא גנוהיצ
 ס'רעזייק םעד ןענעװ ןעדייר ןעמונעג טָאה יקסרַאניװ ןעוו

 טכאלעג טָאה םלוע רעד ןוא ,"סורג, ס'רעזייק םעד ןוא עלעטעצ

 םעד ןופ ןעמונענּפָארַא טינ ןעגיוא יד ךיא בָאה ,לוק ן'פיוא

 -אב זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא רעבָא .,רַאסימָאקדייצילַאּפ

 ןייז ןיא טנעכייצרַאפ ךס ַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענאטש
 .טינ רע טָאה רענדער םעד ןעכָארברעטנוא .לעכיב-ץיטָאנ

 -ראפ בָאה ךיא סָאװ ,יד ןופ ןעלעטש רָאּפ ַא ןענייז טָא

 .עדער ס'יקסרַאניװ ןופ ןעבירש

 -אב וצ יײמרַא ןַא ןעבָאה ןעזומ רימ זַא ,זנוא טגָאז ןעמ,

 ביױא ?עכייר יד ?ןעמעוו ןעצישאב וצ ...דנַאל סָאד ןעציש
 סע לָאז ָאט ,גנוצישאב ןעבָאה ףרַאד קלאפ עדנעטייברא סָאד
 ַא לַאז ןיא טרעװו ייברעד) ןעצישאב וצ סָאװ ןעבָאה טשרעוצ
 -ייברא יד ןעלָאז ,("!גיטכיר רהעז !ניטכיר ץנַאנ; :יירשעג
 ,סָאד ןערעהעג ייז וצ לָאז ;ןעבעל גידנעטשנַא ןַא ןעבָאה רעט

 ,ןעביוראב טינ ייז ןעמ לָאז .עצארּפ רעייז טימ ןעפַאש ייז סָאװ
 ַא) רעטייברא יד טינ ,יימרא יד ןעבָאה ןעפרַאד רעביור יד

 ביוא ןוא ,(!גיטכיר רהעז !סע זיא ױזַא ? ןעד סָאװ ; יירשעג
 -ולב טינ ךיז קלָאפ סָאד ףרַאד ,ניטיונ אי ןיוש זיא ײמרַא ןַא
 ןוא ץנאלג ןיא ןעבעל ןענעק ןעלָאז ןעריציפא ןעסַאמ םוא ,ןעניט

 -ערעצ טימ ןעדַארַאּפ ףיוא טייצ יד ןעגנערברַאפ ןוא גָאטליואוו
 -רַא רעדעי ,רעגריב רעדעי לָאז .ָאװטסיאטלוה טימ ,סעינָאמ
 ןיא ךיז ייב סקיב ַא ןעבָאה עקַאט ןוא טאדלָאס א ןייז רעטייב

 -ישאב ע'תמא ןַא ,יײמרַא ע'תמא ןא ןעוועג טלָאװ סָאד .בוטש
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 -טכַאמ ירד רַאפ ךילרהעפעג וצ ןעוועגנ טלָאװ סָאד רעבָא .גנוצ
 יד ןופ רענייא .ןעטנעמסירָאלּפַא ןוא רעטכעלעג) !עדנעבָאה
 -רַאפ טקנוּפ ןערָאװענ ץְלַא טלָאװ ןַאד , :סיֹוא טיירש רערעהוצ

 קלאפ ןופ רעביור יד ,ךיז טהעטשרַאפ סע .(!"טנייה יו טרעק
 ןעזומ ייז ...םייהַא רעוועג ןעבענ וצ רעטיײברַא יד ארומ ןעבָאה
 -ניא ןַא םהיא ןופ ןעכַאמ ,עמרַאזַאק ןיא ןעטלאה טאדלָאס םעד
 ."ןעסערעטניא ענענייא ענייז ןעגעג טנעמורטס

 -ןנַא ןעשיווצ טָאה ,ןעגָאבנעלע .רד ,רענדער רעטסקענ רעד
 ַא בור סָאד טשרעה טנעמַאלרַאּפ רעזנוא ןיא, :טנָאזעג סערעד

 -כרוד טינ ןענעק ןעּפורג ענעדישראפ יד .ענינעשימ ַא ,לעמוט

 ךיז טלעדנַאה סע ןעו ,לָאמ סעדעי רעבָא .ךיז ןעשיווצ ןעמוק

 עלַא יד ןערעוו ,קלָאפ ןעדנעטייברַא םעד ןעקירדרעטנוא ןעגעוו
 יײמרַא עטרעסערגראפ ַא ייז ןעליו טציא .טגנינייארַאפ ןעּפורג
 ןעטַאטוּפעד יד ןופ לעטפניפ ריפ ןעמיטש ,ָאזלַא .קעווצ ןעזיד וצ
 רעזנוא ןעצישאב ןעליוו ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס ,רימס .םעד רַאפ
 םיתב-ילעב יד ןייז רעבָא ןעליוו רימ ;טולב רעזנוא טימ דנַאל
 ענעדירפוצ ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא עכיוה) טולב רעזנוא רעביא
 ןוא ןעטסילַאטיּפַאק ןופ ןהיז יד זַא ,טינ ןעליוו רימ .(ןעיירשעג

 ןעלָאז ,רעדיילק עקסרעציפָא ןיא ןעוועטנַארּפ עכלעוו ,םיצירּפ ןופ

 קלָאפ עצנַאנ סָאד לָאז .יימרא רעזנוא רעביא םיתב ילעב יד ןייז

 ,ךיז רעביא תיבה-לעב רעד ןייז ןיילַא סע לָאז ןוא ,ײמרַא יד ןייז
 המחלמ ַא ןעבָאה רע ?יװ יצ ,ןעסילשאב ןיילַא קלָאפ סָאד לָאז
 ."טינ יצ

 -עג טָאה רעכלעוו ,טקַאפ ַא טכארבענ טָאה רענדעד ַא ןעוו
 םעד ןעביוראב ןוא ןעלדניוושאב עדנעבָאה:טכַאמ יד יװ ןעזיוו
 עכילטע ןוא "!יופ ,יופ, :ןעירשעג רערעהוצ יד ןעבָאה ,קלָאפ
 -נאב !ןעקרוש , :יװ רעטרעוו עכלעזַא טרעהעג ךיז ןעבָאה לָאמ
 | "!ןעטיד

 -ערברעטנוא עזיד וצ טניואווענגוצ ןיוש ןענייז רענדער יד
 ַא ןופ רעטקאראכ א גניטימ םעד סָאד טיגנ לכה ךס ןוא .ןעננוכ

 .סעינָאמערעצ ןהֶא ךערּפשעג טימ גנולמאזרַאפ רעשימייה

 ןיא ,טניואועגייב בָאה ךיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ עטייווצ יד
 ,עלַאה טַאװירּפ ַא ןיא טינ ןוא לָאז ןערעסערנ ליפ ַא ןיא ןעוועג
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 רָאבייל) ןעמײה-רעטיײברַא עסיורג ריפ יד ןופ םענייא ןיא רָאנ

 .ןעיו ןיא טָאהעג ןַאד טָאה יײטרַאּפ יד עכלעוו ,(סמואעסייל
 ,ןַארָאטסער ַא טימ עדעי ,סעדייבעג עסיורג ןעוועג ןענייז סָאד
 יד ןופ סעסיפָא ןוא ןעלַאז-נניטימ ענעדישראפ ,רעמיצ-עזעל א
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעדָא סנָאינוי

 ךילנהע ןעוועג ןענייז גניטימ ןעטייווצ םעד ףיוא סענעצס יד
 זיא ןעמ עכלעוו םורא ,ןעשיט ךיוא .עטנָאמרעד-ןעביוא יד וצ
 -רָאפ םעד ןעבעל ןזיא ךיוא .זיּפש טימ ןוא ריב טימ ןעסעזעג

 ,רַאסימָאקײיצילַאּפ א ןעסעזעג ןעדנעציז
 טסילַאיצַאס ַא ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סעדער יד

 -ןעביוא םעד ןופ ןוא ,ריציפא רענעזעוועג ַא ,רענטייל ןעמָאנ ן'טימ
 -סטלאהניא ןעוועג ןענייז סעדער עדייב .ץיַאז עסָאנעג ןעטנָאמרעד

 רערעסעב ַא טימ רענדער רערעסעב א ןעוועג זיא ץיַאז .ךייר
 -קראטש םעד רעבָא .(*.טנעמַארעּפמעט רהעמ .טימ ןוא ,עמיטש
 ןיא עלעטש עסיוועג ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעטס
 ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד זַא ,ןעזיואב טָאה רע .עדער ס'רענטייל
 ןעננואוצעג ןעמ טעוװ ,ײמרַא יד ןערעסערנרַאפ קרַאטש טעוו
 ,טייל עננוי עקנארק ןוא עכַאװש ןעמענ וצ ןעטורקער רַאפ ןייז

 ,טרעננוהעגנסיוא זיא קלאפ סָאד יו ,טרעדלישענ רע טָאה ייברעד

 -ײברַא יד ייב ןערעוו יירעביור רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ךרוד יו

 ַא טסקאוו סע יו ,רעדניק ערעכַאװש ץלַא ןערָאבעג ןעסאמ-רעט

 ןעמוקעגרָאפ לָאז ןיא ןזיא ייברעד .גנורעקלעפאב ערַאוװק ערַאד

 -עג ןעמ טָאה ןרָאצ ןעדליו ַא טיס .ענעצס ענידריווקרעמ ַא
 ךיז ןעבָאה ןעיורפ עדנעזעװנַא יד ןופ עליפ ןוא "1 יופ, : ןעירש

 !ןעטידנאב עניטכערטרעדינ, : תולוק עשירעטסיה טימ ןעירשוצ
 | "! רעדרעמ

 .נעט ריפ ןעטלַאהעננָא טָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא עטאבעד יד
 יד ןוא גנולעטש יד .טרהיפענסיוא ךילריטאנ טָאה גנורינער יד

 טכַאמענ רעבָא ןעבָאה ןעטַאטוּפעד עשיטסילַאיצַאס יד ןופ סעדער

 .דנַאל ן'רעביא םשור ןעסיורג ַא

 רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא ,עיצולַאװער רעד ךָאנ ,רעטעּפש (*
 תורוש עזיד ןעוו ןוא ,קילבוּפער רעשיכיורטסע רעד ןופ טנעדיזערּפ

 .ןעווו ןופ רָאיעמ רע זיא ,1929 ןיא ,ןעבירשעג ןערעוו
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0 

 .טסעּפַאדוב ןיא געט רַאּפ א

 -רעבירַא ֹואנֲאד םעד רעביא ףיש ַא ףיוא ךיא ןיב ןעיוו ןופ

 טרעוװו ךייט רעד .,נעט רֶאַּפ א ףיוא טסעּפַאדוב ןייק ןערהָאפעג

 טביוה ןע'תמא רעד ןיא ,"ואנאד רעהַאלב , רעד סלַא ןעננוזאב

 .חָארג רעדָא ,לענ-ךילנירג ,לעג ןיא רע .הָאלב ןייז וצ ןָא טינ רע

 ,גרעב ענהעש  .יאדוא סעגערב ענייז ,ךָאד רעבָא רע זיא ןהעש

 ןיא ךיז רע טסינוצ ָאד .ךאלדלעוו ,רעדלעוו ,סעקנָאל ,רעדלעפ

 ףיוא ךיז רע טנייוװצוצ -- ?לעדלעוו ַא ייב -- ָאד ;ערעזָא ןַא

 ַא ייבראפ ףיש יד ךיז טנָארט ןעטרָאד ןוא ָאד ; ןעכייט ייווצ

 ַא ,עדלימס ַא ,רוטַאנ ענהעש ַא .עלעזניא םעניילק ןעגיטכערּפ
 .עכילטימעג

 טלעטשענּפָא ךיז ,טסעּפַאדוב ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 סיורא ,טייצלהָאמ ןעשירַאגנוא ןעטוג ַא ןעסעגענּפָא ,לעטָאה ַא ןיא

 ןערהָאפוצכרוד ךיז עקשַארד ַא ןעמענ טוװאורּפעג ןוא סַאג ן'פיוא

 ליפיוו טַאהעג ָאד רהיא טָאה סעקשַָארד .טדָאטש יד ןעקוקאב וצ

 ,טינ סרעשטוק יד ךייא ןערעפטנע שטייד ףיוא רעבָא ,טליוו רהיא

 -יוװ ,ליםיוזא שטייד טדערענ טסעּפַאדוב ןיא ןעמ טָאה ךילנהעוועג

 ןעטלאהעג סלָאמאד רעבָא טָאה םזילאנָאיצַאנ רעד .שיראגנוא ליפ

 טָאה שיראננוא יוװ ךארּפש רעדנא ןייק ןוא ,רעקַאלפ ןעטכער ןיא

 ןעוועג ךָאנ ןענייז סרעשטוק עשידיא רָאּפ ַא .טנעקרענא טינ ןעמ

 .ערעדנַא יד יוװ רעשיטסיניווָאש

 -ילעטניא ןא רעבָא .גנולפייוצרַאפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ

 ,ענעצס יד טקוקענוצ טָאה רעכלעוו ,דיא רעשירַאננוא רעטנעג
 -ןוא סלא טנידעג טָאה רע .ןעפלעה וצ זנוא ןענָאלשעגרָאפ טָאה

 ַא ןעמוקאב רימ ןעבָאה טרַא ןעזיד ףיוא ןוא ,רעשטעמלָאד רעז
 .עקשַארד

 ,עסארטש ישארדנַא .טסעּפַאדוב טדָאטש ענהעש עסיורג ַא

 עלופסקורדנייא עטיירב עננַאל א ןיא ,סאנ עטסנהעש רהיא

 עסיורג טימ ןעסַאנסטפעשעג ענייפ רֶאַּפ ַא ךיוא ןַארַאפ וינעווע

 רעטנעצ רעד .,ןענארָאטסער ,סעפַאק עגידעבעל ,ןעמָארק עכייר
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 -ברוד ןענייז רימ יו .ןעבעל טימ ?ופ ןעוועג זיא טדָאטש ןופ
 ןופ רעשטוק רעד טָאה ,עסַארטש ישארדנא רעד ךרוד ןערהָאפעג

 ףַארג ןופ ץַאלַאּפ םעד ףיױױא ןעזיוועגנא זנוא עקשָארד רעד
 ןַא טַאהעג רהָאי עכילטע ןופ ןיוש ןַאד טָאה רעכלעוו ,ינעשעשט
 -ַאקירעמַא רעד .רעטכָאט ַא ס'טליברעדנַאװ ,יורפ רענַאקירעמַא
 םעד רַאפ טכַאמעג םהיא םָאה ,ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,ןדנ רענ

 .ןרַאגנוא ןיא ןַאמ ןעטסכייר

 ןעוו ,ןייז וצ ןעמוקעגסיוא דָארג ריס זיא טסעּפַאדוב ןיא

 ,רעטילימ ןופ טכאוואב ןעוועג זיא טנעמַאלרַאּפ רעשירַאגנוא רעד
 ייב .ןערַאדנַאשז טימ לופ ןעװענ ןיא טדָאטש עצנַאנ יד ןוא

 ןערָאדנַאשז יירד ןענַאטשעג ןענייז ןאמסילָאּפ ןעכילנהעוועג ןעדעי
 רעכלעוו ,טכער:םיטש עניײמענלַא רַאפ ףמַאק רעד .,ןעסקיב טימ
 -ץעזעג םעיינ םעד בילוצ ןרַאגנוא ןיא ןעכָארבעגסיױא טָאה
 ךָאנ ןיא ,יימרא רעד ןופ גנורעסערגרַאפ רעד ןעגעוו טקעיָארּפ
 עכלעוו טימ ,ןעלטימ עניטולב יד : ןערָאװעג טליטשענייא טינ ןַאד
 -ַאלרַאּפ ןעשיראגנוא םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,אססיט ףףַארג
 ןענייז ,ץעזעג ןעזיד ןעּפוטשוצכרוד טײברַאעג טָאה ,(* טנעמ
 -ַאדוב םעד ןעמ טָאה ,ָאזלַא .גנונדרָא-סעגַאט רעד ףיוא ןעוועג ךָאנ
 ןעטַאדלַאס-סופ טימ טכאוואב ןעטלַאהעג טנעמַאלרַאּפ רעטסעּפ
 ייז יו ,ןעטַאדלָאס יד ןהעזעגנ בָאה ךיא .עירעלַאװַאק טימ ןוא
 -ײבעג-טנעמַאלרַאּפ ענהעש יד ןופ ּפערט יד ףיוא ןעסעזענ ןענייז
 טנעהָאנ ןעּפורנ ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ ןעסקיב ערעייז טימ סעד
 רענוגארד ןָארדַאקסע ןַא יו ,ןהעזעג ךיוא בָאה ךיא .טנַאה םוצ
 בָאה גנוניואו ס/אסיט ייב .ץאלּפ ןעבלעז םוצ ןעטירעג טָאה
 ,ןערַאדנַאשז עּפורנ ַא ןהעזענ ךיא

 -נהעוענ א טאהעג רעבָא טָאה ןיימעגלַא ןיא טדָאטש יד

 -עג ןיוש ןענייז ןעסיױטשנעמַאזוצ ערעטיב יד ..ןהעזסיוא ןעכיל
 ,רעביארָאפ ןעוו

 ענעהעזעגנָא ןַא טליּפשענ טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 םינ ךיז ןעראגנוא יד ןעבָאה ןעיוו ןופ טנעמַאלרַאּפ םעד ןיא (*
 טָאה ,הנידמ ערעדנוזאב א ןעװעג זיא דנַאל רעייז יוװ יוזַא .טגילייטאב
 .טנעמַאלרַאּפ םענעגיוא רהוא טַאהעג יז
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 טעװ גנורינער יד זַא ,טראוורע טָאה ןעמ .ףמאק םעד ןיא עלָאר

 ,ןעטקנוּפ עניטכיוו ןיא ןעבעגכָאנ

 צו

 -- .סַאװטיל .א --- .שטיווַאמארבַא .ר -- .ןעיוו ןיא קירוצ
 ,םעדעמ רימידַאלוװ

 ךיז ןעבָאה רימ .ןעיו ןייק טרעקענמוא ךיז ןעבָאה רימ
 רעהירפ ןענייז רימ ואוו ,לעטָאה ןעבלעז םעד ןיא טלעטשענּפָא

 -ַאֿמארבַא .ר ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ןעיוו ןיא .ןענַאטשעגנייא
 סלא טנאקאב ןעוװעגנ ךילכעזטּפיוה ןַאד ןיא רעכלעוו ,שטיוו

 ןעגעו ."דנוב, םעד ןופ רערהיפ עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא
 ןעטרעפ םעד ןיא ןערָאװעג טלהעצרעד זיא קרָאי וינ ןיא ךוזאב ןייז
 ,דנאב ןעטרעפ העז) דליב ןייז ךיוא ךיז טניפעג סע ואוו ,דנַאב
 ןוא יורפ ןייז טימ ןעיו ןיא טניואוועג טָאה רע ,(414 שזדייּפ
 יד ןופ ,לָאמ עכילטע טכוזאב עילימַאפ יד בָאה ךיא  .דניק

 -עטניא טימ ןערָאװענ טנאקאב ךיא ןיב םהיא טימ ןעכערּפשענ

 ננונעוואב רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעד ןופ ןעכירטש עטנַאסער
 -ןלָאװער עשיסור יד ןופ ןעבעל םעד ןופ ךיוא ןוא ךיירטסע ןיא

 .ןעיוו ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןערענָאיצ

 ןַאד זיא ,טסידנוב רעד ,קַאװטיל .א רעביירש רעשידיא רעד
 ןערָאװעג טנאקאב ךיא ןיב םהיא טימ .ןעיוו ןיא ןעוועג ךיוא
 טניואוועג ןעטרָאד ןַאד טָאה ךיוא .קרָאי וינ ןיא ,רעהירפ ךָאנ
 -ענ םהיא טימ ןעטרָאד ךיז בָאה ךיא .םעדעמ רימידַאלוװ
 -ענטַאטש טָאה טפאשטנאקאב יד .,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעפָארט

 ,םעדעמ ואוו ,עפַאק-טעטיזרעווינוא ןעטמהיראב םעד ןיא ןעדנופ

 .ןעמַאזוצ טנעװַא ןעצנַאג ַא טכארבראפ ןעבָאה ךיא ןוא קַאװטיל
 .טרעהענ ךס א ,ךילריטַאנ ,ךיא בָאה ןע'םעדעמ ןעגעוו

 -ענ ןוא ןעמַאזוצ ןעסעזענּפָא ןעדנוטש עכילטע רימ ןענייז טציא
 ןענעו ןעמוקאב בָאה ךיא סָאװ ,קורדנייא רעד ןוא ,טסעומש
 סָאװ ,ךַאז א --- ןערָאװעג טגיטעטשאב זיא ,רעהירפ ןופ םהיא
 -נעמ ַא טהעז רהיא ןעוו ,ךילנהעוועגנ םירָאװו ; טפָא טינ טריסַאּפ
 -אב רעדנַא ץנַאג ַא רהיא טמוקַאב ,"טולב ןוא שיילפ ןיא , ןעש

 -עג רעייא ןיא טייבראענסיױא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעד יו ,ּףירג
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 טלעטשענרָאפ רעהירפ םהיא ךיז בָאה ךיא .,רעהירפ ןופ קנַאד
 יױזַא ןוא .רעגילעדַא רעכילטסירק רעגנוי יַא ,"שטינַאּפ, א יו

 ,ןהעש ןעװעג זיא רע .ןעניוא עניימ ןיא ןעוועג טציא רע זיא
 -ידיא-טינ ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ןח א טימ

 םייב םהיא טימ גידנעציז .הואנ ןהֶא עדריוו-טסבלעז ןימ ןעש

 אזא וצ דיא ַא טמוק וו :טרעלקענ ךיז ךיא בָאה ,?לעשיט

 סָאד ?ןח טרָאס ןעלעיצעּפס ןעזיד טימ ,םינּפ ן'פיוא קורדסיוא

 ערעייז ךָאד טָאה ,ט'דמש'עג ךיז ןעבָאה ןערעטלע ענייז סָאװ

 טנע'שרי'עג רע טָאה עשז ןעמעוו ןופ .טרעדנעעג טינ רעטכיזעג

 ? עדריוו רעשידיא-טינ רעזיד טימ קורדסיוא ןעשידיא-טינ ןעזיד

 .ןעוועג טינ ןעכירטש-סטכיזעג ענייז ןענייז שידיא-טינ דנעגַאלש
 סָאד זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג טכייל ךיוא רעבָא זיא סע
 גיסעמסינטלעהראפ זיא ץְלַא סָאד רעבָא .,םינּפ רעשיליופ ַא זיא

 ,ןעדער טרַא ןייז ,סעיַאװַאה ענייז ,ןערינאמ ענייז ,גיטכיוו טינ
 סָאד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה ץלַא --- טימעג ןייז ,ךיז ןעטלַאה ןייז

 ,טכַאמעג רימ ףיוא רע טָאה קורדנייא ַאזַא ,דיא ןייק טינ ןזיא

 וצ טינ) ןעדיא וצ טרעקענמוא ךיז טָאה רע זַא ,טקַאפ רעד

 עשיריא יד רַאפ ךיז טָאה ןוא ("דנוב , םעד וצ רָאנ ,ןעדיא-?הוש

 ןח ןעלעיצעּפס ַא םינּפ ןייז ןיא טָאה ,טרעמּפָאעג רעטײברַא

 בָאה ךיא ןעו ,טכַאדענ רימ ךיז טָאה ױזַא --- ,ןעבענעגניירא
 עשידיא טכע ןַא טאהעג טלָאװ רע ןעו .םהיא ףיוא טקוקעג

 רעלעיצעּפס רעזיד טלָאװ ,סעיַאװַאה עשידיא טכע טימ ,טכיזעג
 ןעוו ,סָאד זיא רעדנואוו ַא ראפ סָאװ .ןעוועג טינ ןעטרָאד ןח
 ןייז טעמדיוו רעבָא "שטינַאּפ , א ןעו ? טסידנוב ַא זיא דיא ַא
 סעּפע ןיוש ןיא סָאד --- רעטייברא עשידיא וצ לעיצעּפס ןעבעל

 םהיא ךיא בָאה "סטרעװרָאפ , ןיא ?עקיטרַא ןַא ןיא .שרעדנַא

 ,"ננוגעוואב רעזנוא ןופ ַאטסָאקַא לאירוא רעד , ןעפורעגנָא לָאמא

 ךיא בָאה ,עפַאק רענעיוו םעד ןיא םהיא טימ נידנעציז ,טציא ןוא
 .ןעמָאנ ןעבלעזמעד טימ ןעפורעגנָא ןעקנאדענ עניימ ןיא םהיא

 רעשידיא ןייז טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןערַאברעדנָאז ַא
 ."שידיא טדער יונג ַא, יו ןעוועג זיא ךארּפשסיוא ןייז ,ןוש5

 ףיוא ךיז טָאה רע ןוא ,יונעג טנעקענ ןוש5 רעזנוא טָאה רע
 ,טדערעג רעבָא םהיא ףיוא טָאה רע ,יירפ טקירדעגנסיוא םהיא
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 עכלעוו ,ךארּפש רעדמערפ רעד ףיוא טדער רעדנעלסיוא ןַא יו יױזַא
 רהעמ טכיורבעג טָאה רע .לעכיב ַא ךרוד טנערעלעגסיוא טָאה רע

 אפונ סָאד רעבָא ,רהעמ ךס ַא ,ךיא יו ,רעטרעוו עשיאערבעה

 סָאװ ,רעדנעלסיוא ןַא .יונ א ןיא סָאד זַא ,טניטעטשאב טָאה

 עכיוה רחעמ ךס ַא טכיורבענ ,ךארּפש רעדמערפ ַא ףיוא טדער

 ,ןָא טפאשנערָאבעג ןופ רהיא ףיוא טדער סָאװ ,רעד יו ,רעטרעוו

 םעד ןיא טכַארברַאפ ױזַא ןעבָאה רימ סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 רעד ןענופענ לעשיט רעדנַא ןא ייב ןעטרָאד ךיז טָאה ,עפאק

 םהיא טימ ןאד ןיב ךיא ,יקצָארט ןָאעל רעטמירַאב-טלעװ טציא

 ןוא .םהיא ןופ טרעהעג רעבא בָאה ךיא .טנַאקַאב ןעוועג טינ

 עשיטסילאיצַאס עשיסור א סיױרַא טינ רע זא ,טסואוועג בָאה ךיא

 ןיא ןעסעזענ ןאד ןיא רע זא ,טקַאפ םעד ןעיוו ןיא גנוטייצ

 ןיא ןייֵלַא יקצָארט ןעבענענרעביא רימ טָאה ,עפאק ןעבלעזמעד

 -ַאב טָאה ןוא קרָאי ןינ ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו ,7

 ,סיפֶא "סטרעוורָאפ , םעד טכוז

 טנַאקַאב ןוא ?עשיט רעייא וצ ןעמוקוצ טלָאװעג בָאה ךיא ---

 רע טָאה -- ,עמַאד ַא טימ ןעסעזעג רעבָא ןיב ךיא ,ןערעוו
 ,טרעלקרע רימ

1 
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 לעארזיא -- .ןעטסילאירָאמירעט יד ןופ ץנערעפנָאק יד

 .רענמאר רָאטקָאד -- .ןאקצאי .ש -- .ליװגנַאז

 ןעיו ןיא ןא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ןע'קַאוטיל ןופ

 -סילאירָאטירעט יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןענעפע ךיז ןענרָאמ םעוו

 -ידיא ַא ןופ ןעוועג שאימ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסינויִצ) ןעט
 ,ץאלּפ רעדנא ןא טכוזעג ןעבָאה ןוא אניטסעלאּפ ןיא םייה עש

 ענידנעטשטסבלעז א ןעדנירג טנעקעג ןעטלָאװ ןעדיא יד ואוו

 ןעבָאה רימ ןוא ,סערדַא םעד ןעבענעג רימ טָאה רע (גנורינער
 עדייב ןיהַא רימ ןענייז ןענרָאמ ףיוא .ןעפערט וצ ךיז טכַאמענּפָא
 רעד ןעוועג זיא גנולמאזרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד .ןעמוקעג

 רע  .ליווגנאז ?עארזיא רעלעטשטפירש רעשילננע רעטמיראב
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 -לעװ ףיוא ,ךארּפש רעשטייד רעד ףיוא טרהיפעג גנוציז יד טָאה
 רימ יוװ יוזא .טייקנירעוש סיורג טימ טדערענ טָאה רע רעכ
 טסירגַאב ךיז רימ ןעבָאה ,קרָאי וינ ןופ טנאקאב ןעוועג ןענייז
 ,דנַאב ןעט4 העז) ןעמאזוצ טכארברַאפ טייצ עסיוועג ַא ןוא

 ,.(224--222 סעשזדייּפ

 -עד יד ןופ עגינייא ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה קאווטיל

 טימ ןעראוועג טנאקאב ךיא ןיב טרא ןעזיד ףיוא ,ןעטאנעל

 סָאװ ,"טנייה, ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג רעד ,ןאקצאי .ש

 -ויא ןיא גנוטייצ עשידיא עטסטיירּפשרַאפ יד ןעוועג ןַאד ןיא

 רעגיצנייא רעד זיא רע ןזא ,ןעוועג ןיא ננוניימ ןייפ .אּפאר

 ,יוזא שידיא טביירש סאוו ,אּפארייא ןיא טסילַאנרושז רעשידיא

 .םלוע ןעכאפנייא םעד ראפ ךילדנעטשראפ ןייז לָאז סע ןא

 -רוא עטסניטכיוו יד ןופ ענייא ןיא סָאד זא ,טביולנעג בָאה ךיא

 -אוועג ןעבעגעגסיורא ןיא גנוטייצ יד .נלָאפרע ןייז ןופ ןעכאז

 יד ךיוא רעבָא ,"סטרעוװרָאפ , רעזנוא יו ,שרעדנַא ץנַאג ןער

 ןיא יו ,ערעדנַא ץנַאנ ןעוועג דנַאלסור ןיא ןענייז ןעדנעטשמוא

 ,אקירעמא

 -- ,ןערעו טנאקאב טפראדענ ננאל ןיוש ןעבָאה רימ ---

 ןיא סָאד .ךיז ןעסירגַאב םייב טגָאזענ רימ וצ ןאקצאי טָאה

 "סטרעוורָאפ , רעד זא ,טקַאפ םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג

 טָאה "טנייה, ןייז ןוא ,אקירעמא ןיא גלָאפרע ןעסיורג ַא טָאה

 ,אּפארייא ןיא נלָאפרע ןעסיורג א

 -קָאד רענעיוו רעטנאקאב רעד ןענופענ ךיוא ךיז טָאה ייברעד

 ןעטסינויצ) "סעצווָאסעיסע יד ןופ רערהיפ א ,רענטאר רָאט

 -ארד-עילימאפ א ןענעו טלהעצרעד טָאה ןעמ .(ןעטסילאיצַאס

 ךיא ןעו .דצ רעדנעדייל רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,אמ

 -ַארַאּפ זייוולייט ןעווענ רע זיא ,טנעגענאב םהיא טימ ךיז בָאה

 -ענ רעד טימ טנאקאב ןעווענ ןענייז סאוו ,ןעשנעמ ןוא טריזיל

 ןופ טָאטלוזער א ןיא סָאד זא ,טרעלקרע רימ ןעבָאה ,עטכיש

 םהיא זיא סע .טדערענ נינייו רהעז טָאה רע .עידעגארט רעד

 טלעכיימשעג רע טָאה םעד טָאטשנא  .ןעדייר וצ ןעוועג רעווש

 ,לעכיימש ןענירעיורט ,ןעשיטַאּפמיס רהעז ַא טימ
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 ,רָאטקָאד ןעטמהירַאב ַא ייב

 -ַאב וצ ןעווענ זיא ןעיוו ןיא ןעמוק ןופ קעווצ טּפיוה ןיימ

 ךיא .םיריוטקָאד עטמהירַאב עניטרָאד יד ןופ םענייא ןעכוז

 -נָא רימ טָאה ןעמ ןוא ,טניירפ רענעיוו טימ ןעטאראב ךיז בָאה

 -ראפ ןעוועג ןעיו ןיא ןזיא רעכלעוו ,רענטרא רָאטקָאד ןעפורעג

 -ייהקנארק עכילרעניא ףיוא טצרַא ןעטסניטכיוו םעד ראפ טנעכער

 עננַאל ַא ןעטראוו וצ םהיא ייב ןעמוקענסיוא ןיא רימ .,ןעט

 סיפִא ענייז וצ טניטעּפשראפ גָאט םענעי טָאה רע םירָאװ ,טייצ

 -עג ךימ רע טָאה ,ןעמונענפיוא ךימ טָאה רע ןעוו .ןעדנוטש

 -רעד וצ טייקכילנעמ ןייק ןעבענענ טינ ךילבעטשכוב ,טלייא

 רע טָאה םעניימ ץַאז ןעדעי .ןיא רימ טימ סָאװ ,ןעלהעצ

 ,איי :גנוקרעמַאב רענידלודעעמוא ןא טימס ןעכָארברעטנוא

 טפַאשנעסיוו רעשיניצידעמ רעד ראפ) ,"ןיוש ןעמ טסייוו סַאד
 ןַא טימ רע טָאה טדערעג .(סע טסייה ,טינ סעיינ ןייק סָאד זיא

 םהיא ייב ןענייז רעטרעוו עשטייד יד .,טקעלַאיד רענעיוו ןעטכע

 -ַאּפ, טָאטשנא 'ןע'ץעמָאק , טימ ןוא גיציּפש ןעמוקעגסיױרַא
 רימ טָאה רע .שידיא ןעננולקענ ןעבָאה ייז ןופ עליפ .,"ןע'ךעס

 ,עיפארגָאטָאפ (ןעלהארטש ןענטנער) יער-סקע ןא ןעמענ ןעסייהענ
 -וּמסָאה רענעיוו ןעסיורג םעד ןיא טרישזנארַא ןעמ טָאה סָאד ןוא

 .ןעדנובראפ ןעוועג ןיא רע ןעכלעוו טימ ,לָאט

 טסילַאיצעּפס רעד טָאה יעריסקע םעד ןופ טַאטלוזער םעד

 ,רעטעּפש זא ,גיטכיזרָאפ יוזא טקירדעגסיוא טכירַאב ןייז זיא

 ןעבָאה ,םיריוטקָאד רעקרָאי וינ ןעזיוועג סָאד בָאה ךיא ןעוו

 ןעמ יװ ,ןעשטייט סָאד ןעק ןעמ זא ,טגָאזעג לעכיימש א טימ ייז

 "יער-סקע , יד זא ,ןעניז ןיא ןעבָאה רעבָא ףראד ןעמ ,ליוו

 יו טלעקיװטנע רענינייוו ךס ַא ןעוועג ןאד ךָאנ זיא קיטקארּפ

 | .טנייה

 -עלק א ןופ ןעמוקאב ךיא בָאה טייחנעדירפוצ רהעמ ליפ
 ךימ טָאה רע .דניירפ א ס'רעלדַא רָאטקיװ ,רָאטקָאד ןערענ
 טייהקנארק ןיימ טרהעלקרע רימ ןוא טכוזרעטנוא יונענ ץנאג
 -איצעּפס ערעטייו טימס ךיז ןהעז וצ ןא ,דנעגייצרעביא יוזא
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 -נייא ןיא רע .גירעביא ראפ ןעטלַאהעג ןיוש ךיא בָאה ןעטסיל
 -.טאר זיא סע ןזא ,ןע'רענטרא רָאטקָאד טימ ןעוועגנ ןענַאטשראפ
 טעוו סלַאפנעדעי זא --- דַאבסלרַאק ןייק ןערהָאפ וצ רימ ראפ םַאז
 .ןעדַאש טינ סָאד
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 .אקירעמא ןיא ןוא ךיירטסע ןיא רעטַאעט רעד

 "םטרעוורָאפ , םֹוצ ןעבירשעגנ ךיא בָאה תורוש עדנעגלָאּפ יד

 טכוזאב ןעטרָאד בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,1912 רחאי ןיא ,ןעיוו ןופ
 ."רעטַאעט גרוב , ןעטמיראב םעד

 -עמא ףראד ןעכאז עניטסייג ןיא זא ,ללכ א ןייז טגעלפ סע

 סָאד זא .אּפארייא רעטלַא רעד רַאפ לעטיח א ןהִא ןהעטש אקיר
 טנידנוקרע ?עיצעּפס ךיז ךיא בָאה ,רעטַאעט ןענעו תמא זיא
 ןילרעב ןיא ךָאנרעד ןוא ןעיוו ןיא םעניימ ךוזַאב ןעזיד ףיוא
 -אב םעד ןיא ןעגנאגעג יורפ ןיימ טימ ןיב ךיא ,רעמוז ןעבלעזמעד
 -רופקנארפ ףניפ יד , עסעיּפ יד ןהעז "רעטַאעט נרוב , ןעטמחיר
 .עילימַאפ דלישטָאר רעד ןענעװו ךיז טלעדנאה סע ואוו ,"סרעט
 -ראפ ןעטסכעה םעד טָאהעג גנולעטשרָאפ רעד ןופ ןעבָאה רימ
 .ןענינעג

 "רַאטס , רעשילננע ןוא רעשינַאקירעמַא רעד ןופ ןמיס ןייק
 רעניצנייא ןייק זא ,ןענאז טינ םעד טימ ליו ךיא .םעטסיס
 סָאד .ערעדנא יד יו רעסעב ןעוועג טינ זיא רעליּפשיוש יד ןופ
 -ענ טָאה רעכלעװו ,ףראק ררעה .תמא ןעװעג טינ טלָאװ
 יו טנַאלַאט רהעמ ןעזיווענסיורַא טָאה ,ץנירּפ רעד סלא טליּפש
 ןוא רעדעי טעמכ ,ערעדנא יד ןעבָאה ,סנעטשרע רעבָא ,עלא
 ;ןעטנַאלַאט ענייפ טאהעג ךיוא ,עינאּפמָאק רעד ןיא עדעי
 ףראק זא ,טקרעמעגנ טינ עדנוקעס ןייא ףיוא ךיז טָאה ,סנעטייווצ
 ןעטסנעלק ן'פיוא ןעצימיא טקירדרעטנוא ןעמ זא ,רעניטכיוו זיא
 רעליּפשיוש רעדעי .ןהעזסיורַא רעסעב ךיז לָאז ףרַאק םוא ,טרַא
 רעדעי ;רע יװ גיטכיוו יוזא טקנוּפ ןעוועג עלָאר ןייז ןיא זיא
 .רהעמ טינ ןוא רעגינייו טינ --- ,עלָאר ןייז טליּפשעג טָאה

 עטכאמעג ןהִא ,ךילריטַאנ סנעטסיימ ןעמ טָאה טליּפשעג ןוא
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 ןוא טנעװאב ךיז טָאה ףראק .ןעצנוק עשלַאפ ןהָא ,ןעיירשעג

 טָאה רע ןוא ,ןפוא ןעטסכילריטַאנ ,ןעטסכאפנייא ן'פיוא טדערעג

 (*,רָאמוה ןוא ןח טימ לופ טערטרָאּפ ןעגידעבעל א ןעפַאשענ

 -ורט רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןופ ענינייא ייב ביוא

 רעמיא טינ טייקכילטייד-סנעבעל ןוא טייקכַאפנייא יד זיא עּפ

 םעד טכאמענ עילַאק נינייו סָאד טָאה ,טרעטשעננוא ןעבילבענ

 סנעמעלא רעייז סאוו ,טייקכילריטַאנ ןופ קורדנייא םעניימעגלא

 -עטשנעדנירפוצ סנעטסנינייוומא .טכארבעגסיױרַא טָאה ןעליפש

 -גיטכיוו יד ךילטנענייא זןיא עכלעוו ,רעטומ יד ןעוועגנ זיא דנעל

 טגייצענסיורא ךיוא רעבא יז טָאה ;עסעיּפ רעד ןיא עלָאר עטס
 | ,טנַאלַאט

 ,ןאד זיולב ןהעז ןעליּפש טרָאז אזא ןעמ טנעלפ קראי וינ ןיא

 זיא סייֵלּפ גניווריוא ןיא רעטַאעט רעשטייד רעניילק רעד ןעוו

 טגעלפ סע ןעוו רעדא ,דנַאטשוצ ןעטונ ןענילָאמַא ןייז ןיא ןעוועג

 -ַאטיא רעדא ,דנַאלשטייד ןופ עינאּפמָאק עטונ א ןעמוקרעבירַא

 טייו ץנאגנ ?ייורעד ךיז טלאה ענהיב עשינאקירעמא יד ,ןעיל

 -עמא יד וליפא ךָאנ ןענעק ניפיולרָאפ .טסנוק טרָאס אזא ןופ

 "אמ ןוא ןעירימאלקעד זא ,ןהעטשראפ טינ "סרַָאטס , עשינאקיר

 -עבעל ןעלעטשרָאפ טינ טסייה ןעטָאנ ףיוא ןעניוא יד טימ ןעכ

 (*=* .,ןעשנעמ עגיד

 ,נינייווניא ןֹופ טכארּפ ע'תמא ןא ןיא אפונ רעטַאעט רעד

 רָאדירָאק רעטיירב א) "עיַאפ , ןייז .ןעסיורד ןופ יו טוג יוזא

 ןהעש רענינייו טינ ןיא (ןעטקַא יד ןעשיווצ ןעריצַאּפש וצ ףיוא

 רעזיראּפ רעד ןיא "עיִאפ, רעטמהיראב רעד יו ניטראסיורנ ןוא

 ןיא ןהעזעג ןע'ףרַאק ךוא בָאה רעטעפש ןערהָאיו עלופ טימ (*

 םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ,ןעסעוּפ עשטיוד ןיא טשרעוצ ,קרָאו וונ
 ווב ןעכארפש"-רעמומ ןייז וצ ןענייש תונושל עדווב .עשילגנע ןיא

 .ראברעדנואוו רע טליּפש עדייב ףיוא ןוא םהיא

 רעכעה ךיוא ןווש רעטַאעט רענַאקירעמַא רעד טהעטש טנווה (**
 ןעסעיּפ עטוג רָאּפ א ןאראפ רעמיא ןענויז סע .ןערהָאי ענעי ןיא יװ
 ןעליּפש ָאד טגעלפ ןעמ יװ רעסעב ךס ַא טליּפשעג ןערעװ ייז ןוא
 .קורוצ ןערהָאו טימ
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 וצ ןוא סטיס ארטסעקרא יד וצ גינייווניא גנאנסיורא רעד ,ארעּפָא
 .טקעפע ןעבילרעה א גיוא ן'רַאֿפ ףיוא טנעפע סעשזַאל יד

 ןופ טסויב רעיינ א ןעטראד טהעטש טרא םענדַארַאּפ א ןיא

 ,דנַאב ןעט4 העז) לאטנענָאז ףלָאדַא םענעברָאטשראפ-גנַאל םעד

 .(219 שזדייּפ

 ןעוועג ןענייז "רעטרופקנארפ ףניפ , יד ייב סעיצארָאקעד יד

 ן'טימ ןעמַאזוצ ,סָאד .גיוא סָאד טרַאנענּפָא טָאה ןוא ןהעש ,ךייר

 ,רליב ןעשירעלטסניק ןייא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ ךיז טָאה ,ןעליּפש
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 ןאפעטס עטמירַאב יד -- .לעכיב-ץיטָאנ רעניוו ןיימ ןופ
 .יאוומארט א ןיא ענעצס א -- .עכריק

 ןיא ןעציטָאנ ףיוא טעדנירגעג ןענייז תורוש עדנעגלָאפ יד

 .ןעיוו ןיא גידנעייז ,טרהיפעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,?עכיב-ץיטָאנ
 -סערג יד ,עכריק ןאפעטס רעד ןופ עקירדנייא ןעמוק טשרעוצ

 רעד ןיא עטסטמהירַאב יד ןופ ענייא ןוא ןעיו ןיא עכריק עט

 .טלעוו

 םאזגנאל ךיז ןעבָאה סע .רָאכ רעסיורג א ןעגנוזעג טָאה סע

 ןעטסירָאכ יד .,לענרֶָא ןא ןופ סעילאווכ-רענעט יד טלעקייקעג

 יוזא ןעננולקעג ןעבָאה ןעמיטש ערעייז .ןהעזעג טינ ןעמ טָאה

 -רעדיוו רעד ןוא ,ןעמיטש עטנעכייצעגסיוא .טייוו ץנאג ןופ יו

 -ראפ טייקלופסינמייהעג רעייז טָאה עכריק רעניזיר רעד ןופ לוק

 ,טרעסערג

 ןופ רעדלעוו עצנאג ...טכיל ענעסקעוו טנערבעג ןעבָאה סע

 ןיא טָאה איראמ רענילייה רעד ןופ דליב רענרעדליז א .טכיל

 ןעביוהעג ךיז ןעבָאה ןעלייז עניזיר יד .טהילנענ ןעמאלפ ערעייז

 -טרעדנוה-ףניפ ,עטכארטראפ ,עיורנ ,טיפוס ןעכיוה םעד וצ

 ענידנענערב ןופ ,ךיורייו ןופ םעטָא רערעװוש א ...ענירהאי

 רעלכוט א ןופ ,לעמיש ענירהָאיײדנעזוט-בלַאה ַא ןופ ,טכיל
 טימ יורפ עמערא ןא .רעלעק ןעטלַא ןַא ןופ יוװ ,טייקלהיק

 ףרָאװ א ךיז טָאה טנאה ןיא ברָאק ןעטקאּפעגנָא ןערעווש ַא

 .תוחכ עֶלַא טימ ןע'םלצ ןעמונעג ךיז ןוא ינק יד ףיוא ןָאטעג
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 סאוו ,ץענ םענעטָארד םוצ ןעלאפענוצ זיא ,טלעטשענ ךיז טָאה יז

 ןעשוק טָארד יד ןעמונענ ןוא ,םיבנג ןופ דליב עגילייה סָאד טציש

 ןעפיל יד טיִמ ןעמ ןעק אפונ ןע'אירַאמ וצ .,,ךילטפַאשנעדייל

 ...ןעמוקוצ טינ

 -ילב עטניהורַאב טימ יז טָאה ,טגיטעזעגנָא ךיז טָאה יז ןעוו

 קעווא ןיא ןוא ברָאק רהיא ןָאטעג ביוה א ןעניוא יד ןיא ןעק

 ,טירט עכיג ,עליטש טימ

 רעטייו טָאה ,ןהעזענ טינ ךיז טָאה סָאװ ,רָאכ רעד ןוא

 רענרעדליג רעד .טנערבעג רעטייוו ןעבָאה טכיל יד ןעגנוזעג

 פוקרעדיו רעד .טעשטסילבעג רעטייו טָאה םינּפ רענילייה

 רענילדנהעצ יד ףיוא ןוא ,טייקטייו טימ טכליהעג רעדיוו טָאה

 .טכרופרהע עמורפ א ןעסָאנענסיױא ןעוועג ץלא זיא רעטכיזעג

 ,ייוומארט א ןיא ענעצס א וצ ךייש זיא ץיטָאנ רעטייווצ רעד
 -ניירא ןיא סע ,ייוומארט רענעיוו א ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא

 זןיא טנַאה א ןעמעוו ייב ,עלעדיימ ַא טימ רעטומ א ןעמוקעג
 ןערישזַאסַאּפ יד ןעבָאה ךיילנ .,טרישזאדנַאברַאֿפ שירפ ןעוועג
 ענייא .רהיא וצ ןעדייר ןוא ןעקוקַאב עלעדיימ יד ןעמונעג
 רהיא טָאה עטייוצ א ,לעטנעה םעד ראפ ןעמונעג רהיא טָאה
 עכילטרעצ טימ ןעפורעגנָא ןוא עלעּפעק םעד רעביא טעלנעג
 -רעדנאנאפ ןעמונעג ןעטייז עלא ןופ ןעבָאה ןעיורפ  .ןעמענ
 טקירדעגסיוא ןעבָאה ייז .קילנמוא םעד ןענעוו רעטומ יד ןעגערפ
 .טרעפטנעענ ןעמעלַא טָאה רעטומ יד .תוצע ןעבעגעג ,דיילטימ
 -עילימאפ א ןיא ןעראוועג טלעדנַאװרַאפ זיא ראק עצנַאנ יד
 -קרעמפיוא רעד ןופ טָאהעג האנה טָאה רעטומ יד .גנולמַאזרַאפ
 טָאה ןעמ ןוא ,רהיא ןוא דניק רהיא טקנעש ןעמ סאוו ,םייקמאז
 ןופ ןידלעה יד סלא ךיז טלהיפ עלעדיימ יד זא ,ןהעז טנעקעג
 -ןא יד ענייא טנייטשענרעביא ןעבָאה ןעיורפ יד .ענעצס רעד
 -ניצרַאה-ךייו רעייז ,עיטַאּפמיס רעייז ןעזיײװסױרַא ןיא ערעד
 א ןיא .עשיטאפמיס א ןעװעג רעבָא ןיא ענעצס יד םייק
 -עצס עכלעזא ןעמ טהעז ,ןָאדנָאל רעדא ,ןָאטפָאב יו ,טדָאטש
 .רעפייטש םלוע רעד ךיז טלאה ןעטראד .נינייו רהעז סענ
 ,ןערעדנַא םוצ רענייא ןעזָאלענוצ יוזא טינ ןיא ןעמ
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 -ניא --- .ןהוז ַא טימ רעטומ א -- .ואקארק ןופ עקירדנייא
 רעד ---.קרַאמ-טּפיױה רעד ---ן'תואּפ טימ ןעדיא עמנענילעט

 -- .ךילרהע .ס -- .לאטראווק רעשידיא רעד -- .לעוואוו
 -- .ןעמאד -- .הבישי א -- .דמלמ א -- .זיולק א ןיא
 ,קרַאּפ ןיא גאטימ ךָאנ -- .ךריק עטלַא ןַא -- .תואּפ

 יד ןופ ענייא .ואקַארק ןייק ןערהָאפענ ךיא ןיב ןעיוו ןופ

 ךיא ןעוו ,טייקמאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצעגנ ןעבָאה סאוו ,ןעכאז

 רעד ןופ ןעסַאג יד ךרוד ריצאּפש ןעטשרע ןיימ טכַאמענ בָאה

 רעטומ עשידיא עננוי א ןעווענ ןזיא ,טדָאטש רעשיליוּפ רעטלַא

 -ענ ןיא יז .עלעגניא ןענירהאי ףלע רעדא ןהעצ רהיא טימ

 ענהעש ַא יז טָאה ןעגָארטענ ןוא ראה ענענייא יד ןיא ןעננאג

 ַא ןוא רעדעפ-סיורטש ןעסייו ןעכייר ַא טיסמ טוה עסיורג

 -עג ךיז טָאה םינּפ רהיא ףיוא .טוס םענעטעמַאס ןעצראווש

 ןעועג רעבָא יז ןיא טריילקעג ,גנודליב יו רהעמ טלענ ןחעז

 -יו ל?לענניא רעד .קאמשעג םענייפ ַא טימ ןוא טנַאנעלע תמא

 א ןעגָארטעג ןוא תואּפ עטלעזיירקעג עגננאל טָאהעג טָאה רעד

 -עּפַאק םענעשולּפ ַא ןוא ,דרע רעד זיב ךילבעטשכוב ?עשעקעב,

 | .ןעשידיסח א ,לעשויל

 ןענעגענַאב ןעמ ןעק עשרַאו ןיא זא ,טסואווענ בָאה ךיא

 ךיא בָאה ןאד רעבָא ,ןהוז ַאזַא טימ רעטומ ַאזַא רהעפעגמוא
 זיב ןערעה ןופ ןוא ,טכוזאב טָאהעג טינ לָאמנייק ךָאנ עשראוו

 -אררעביא ןא ןעוועגנ דליב סָאד ןיא רימ ראפ .טייוו זיא ןחהעז

 ןופ רעטומ ַא .טביולנעג טינ ןעניוא עניימ בָאה ךיא .גנוש

 ןעטפלעווצ םעד ןופ ןהוז א טימ טרעדנוהרהאי ןעטסניצנאווצ םעד

 .טרעדנוהרהאי

 ךיז ןעניפענ סע ואוו ,ץאלּפ םעד וצ ןעננאנענ ןענייז ייז

 -אב ייז ךיא בָאה רעטעּפש עדנוטש א .,ןעמָארק עטסניטכיוו יד

 רָאּפ א ןענארטעג טָאה רעטומ יד ,קירוצ נידנעהענ טנעגענ

 לענָאּפש א טאהעג טציא ןיוש טָאה ?ענניא רעד ןוא ,ךעלקעּפ

 -לעוו ,טרָאס םעד ןופ ןעקעטש םענעניוברַאפ ַא ,ןעקעטש םעיינ

 . םהיא עמַאמ יד טָאה סָאד .ןעדיא עניטייצרַאפ ןעגָארט סע ןעכ
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 טציא ןיא ?'דיסח ןענירהאיףלע ןא ןופ דליב סָאד .טפיוקעג
 ,טמָאקלָאפראפ ןעוועג

 עלעגניא רעד יו ,ןהעז וצ טנַאסערעטניא ןעװעג ןיא סע
 יד יװ ןוא ,ןעקעטש ן'טימ גידנעּפאלקוצ ,ץלָאטש טרישרַאמ
 עמַאמ עשידיא ַא .טקַאט םוצ םהיא ייב ךיז ןעלסיירט תואּפ
 טימ טמעשעג ךיז טלָאװ ,עניזָאד יד יו אזַא ,דנַאלסור ןופ
 .סאנ ן'רעביא ןהענ וצ .לעגניא ַאזַא

 -סאל ןעמונעג ךיז ?'דיסח רעגירהאי-ףלע רעד טָאה דלַאב
 ןעגיוצעגוצ םהיא ,גידנעהעג ,טָאה יז ןוא ,רעטומ ןייז וצ ןעשט
 .טניישעג ץלָאטש-רעטומ טימ ןעבָאה ןעניוא ערהיא ,ךיז וצ
 ןיימ ןיא .ענעצס עכילביולגנוא ןא ןעוועג סָאד זיא רימ ראפ
 ןוא .ןהעזענ טינ סעכלעזא לָאמנייק ךיא בָאה םייה רעטלַא
 זיא יורפ עטעדיײלקעג טנאגעלע יד .טינ יאדוא אקירעמא ןיא
 .ןעראוועג שיטַאּפמיס רימ

 עננאפ טימ ןעדיא ןהעזעג ואקארק ןיא ךיא בָאה רעטעּפש
 ענרעדָאמ טימ ןעהעג ייז יו ,סעשעקעב עננאל טימ ןוא תואּפ
 -ראפ עכלעזא ךיא בָאה ךיוא .ןעיורפ ערעייז ,ןעמַאד עטצוּפעג
 -לָאנעג טימ עציילּפ ייב עציילּפ גידנעהעג ןהעזעג ןעדיא עניטייצ
 .ןעטנַארפ עניטנייה עט

 ןוא תואּפ עננאל טימ ןעדיא ןהעזענ ךיוא רעבָא בָאה ךיא
 א ןיא טפיטראפ ןעציז ייז יו ,סעשעקעב עננאל ןיא ןוא דרעב
 ."עסערּפ עיירפ עיינ, רענעיוו רעד ןופ לעקיטרַא-טייל

 ךיא בָאה ,ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא ואוו ,לעטָאה םעד ןיא
 ןענייז ייז ןופ רֶאּפ א .טדערוצ עכלעזא ןעדיא עכילטע טימ ריז
 -ַאסבא רימ ךיז טָאה טשרעוצ .ןעשנעמ עטנענילעטניא ןעוועג
 עכלעזא ןופ סיורא ןעמוק דייר עכלעזא זא ,טביולנענ טינ טול
 ןיוש רעבָא ךיא ןיב געט רָאּפ ַא ןיא .ן'תואּפ עכלעזַא טימ דרעב
 טעמכ ךיז טָאה רימ זא ,םעד וצ ןעראוועג טניואווענוצ יוזא
 -עטניא ךיוא ןענייז תֹואּפ ןוא דרעב עננאפ יד ןא ,טכאדעג
 .ךאז-טייחניואוועג ַא ןוא ךַאז-סקורדנייא ןַא זיא ץלַא .טנעגיל

 -נוא ןא סָאד ןזיא ,אנליוו ןיא ,טדָאטש-סטרובעג ןיימ ןיא
 םעד ןעשיווצ ץינערנ רעד זיא דנַאלסור ןיא  .גנוניישרע עכילנעמ
 -רַאש ךרע ןיא טינ ןעוועג םענרעדָאמ םעד ןוא רוד ןעשידָאמ-טלַא
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 -עג ןעגיטנייה א ןופ דיא רעניטייצראפ א טָאה זנוא ייב .,רעפ

 עכאזרוא יד .טַאהעג ארומ טושּפ םהיא ראפ טָאה רע טכייוו

 עשיסור ןוא ןעדיא רענאיצילַאנ ןעשיווצ דישרעטנוא ןעזיד ןופ

 עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןיא דישרעטנוא םעד ןופ טמַאטשעג טָאה

 טינ ןעדיא םעד טָאה גנורינער עשיכיירטסע יד ןעדיא יד ןופ

 תיקת רהעמ ןעוװעג דיא רעניטייצראפ רעד זיא ,טנלָאטראפ

 -גיטייצרַאפ ייז טימ ןוא טייקשידיא ןייז טימ רעצלָאטש ,ךיז ייב

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ לייט רעסיורג א  ,טייק

 -ראוועגּפָארא טָאהעג ןיוש רעדיילק עשידיסח יד טָאה ואקארק

 ןוא ,ןעשנעמ עשיאעּפָארייא יו ןעגנאגעג זיא ןעמ ,ךיז ןופ ןעפ

 טירט ףיוא .שילױּפ טדערעג ןעדיא עכלעזא ןעבָאה סַאנ ן'פיוא

 .ןעטסיזַאנמיג עשידיא טנעגענַאב ךיא בָאה טירש ןוא

 ט ִ* א

 .טקנוּפ ןעטסנידעבעל רהיא טיול ןעמ טלייטרוא טדָאטש ַא

 ןייק טינ ןעוועג זיא ואקארק ןיא טקנוּפ רעטסנידעבעל רעד ןוא

 עמערַא םימ רעוקס רעטריקורב טכעלש א  ,רעלופסקורדנייא

 ,ןעטימ ןיא םסעדייבעג עדנעהעוסיוא לעיצניװָארּפ ענעסירענּפָא

 ,?קראמ-טּפיוה , רעד זיא סָאד --- ,ןעמָארק עסיורג ןייק טינ טימ

 ףיוא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ךס ןייק .ואקארק ןופ רעטנעצ רעד

 -כרוד רעבָא ךיז בָאה ךיא ןעוו .טנעוואב טינ ןערַאוטָארט יד

 יו לעסיבַא ,רעצעלּפ עטְלַא עטמירַאב יד ךרוד טריצַאּפשעג

 -נא ץנַאג א ןעוועג קורדנייא ןיימ זיא ,רעטנעצ םעד ןופ רעט

 ענייא ןעראוועג ןאד ןעניוא עניימ ןיא ןיא ואקארק ,רערעד

 ןיא טדעטש ערענעלק עטסטנאסערעטניא ןוא עטסנעש יד ןופ

 רעשיליוּפ רעגילָאמַא רעד ףיוא הבצמ יד זיא ואקארק ,אּפארייא

 -עק עשיליוּפ יד ןופ םירבק יד ךיז ןעניפעג ןעטרָאד .,ךיירגינעק

 רהיא ןיא ואקַארק ,ןעלױּפ ןופ טנייה רעד זיא עשראוו .ןענינ

 א יװ רעטנַאסערעטניא ןיא טייהנעגנַאנרַאפ א ןוא ,ןעטכענ

 ,טרָאװנענעג
 א * **

 ,"לעוואוו, םעד ןיא ןעדנוטש עכילטע טכארבראפ בָאה ךיא

 ךיא .ואקארק ןיא ןענינעק עשיליוּפ ענילָאמַא יד ןופ סָאלש םעד

 ןיא ןעטראד ןעגיל סאוו ,ןענינעק יד ןופ םירבק יד ןהעזעג בָאה
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 ןעסיורג םעד ,שטיוועקצימ םאדא ןופ רבק םעד ןוא ,ןערעלעק
 טניל רע ;ןעטראד ךיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,טעָאּפ ןעשיליוּפ

 ךיירנינעק עשיליוּפ יד ןעו .רעמיצ-רעלעק ןערעדנוזַאב א ןיא
 א ןופ רעּפרעק םעד ןעמ טלָאװ ,טריטסיזקע טנייה ךָאנ טלָאװ

 רעבָא .טנעלענ טינ עטניורקעג יד ןופ סענורט יד ןעשיווצ טעֶאּפ
 -ןא סלא ןוא ,ןעלוּפ ןָא ןעקנעדנָא ןא ןיולב  ןענייז ןענינעק יד

 שטיוועקצימ ןיא ,קלָאפ שיליוּפ ַא ןאהראפ ןיא סע זא ,ןעקנעד

 יד .עלא ןופ נינעק רעטסניטכיוו רעד ןעוועג ןעקאילָאּפ יד ייב

 ןוא ןעסיירּפ ,דנַאלסור ןופ רעשרעה יד ןענָאה דרע עשיליוּפ

 ןיא רעבָא ךארּפש עשיליוּפ יד ,ךיז ןעשיווצ טלייטוצ ךיירטסע

 רעהעטשרָאפ רעד ןעוועג ןיא שטיוועקצימ ןוא ,ץנַאנ ןעבילבעג

 .טייקצנַאג רהיא ןופ
 עמַאס רהיא ןיא ,ואקארק ןיא טדָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא

 זיא עבלעזסָאד .ןע'שטיוועקצימ וצ טנעמונָאמ א טהעטש ,ץראה
 רענינייוו רעדָא רהעמ רעדעי ןיא ןיא עבלעזסָאד .נרעבמעל ןיא

 -עמוא ןעטרָאד ןענייז ךיוא .ןעיצילַאנ ןיא טדָאטש רעניטכיוו
 ןעו ,טנייה) .ןעמָאנ ןייז ןעגָארט סָאװ ,ןעסַאנ ןַאהראפ םוט
 טניפעג ,גינעק א ןהֶא רעבָא גידנעטשטסבלעז רעדיוו זיא ןעליוּפ
 סָאד זיא רעבָא ןאד .טדעטש עשיליוּפ עלַא ןיא עבלעזסָאד רהיא

 .(ןעיצילַאג ןיא ןיולב ןעוועג
 -עֶאַּפ ןופ רעבָאהביל עכלעזא סָאד ןעקאילַאּפ יד ןענייז

 ,ןינ ?עטסכעה יד ןופ רעכעה ייז ןעלעטש טעָאּפ ַא זא ,עיז
 רערַאבליײטוצנוא רעד ןופ גינעק םעד סלַא רָאנ ,טעָאּפ סלַא טינ
 .טרהעעג םהיא ןעמ טָאה ,דנאל רעטלייטוצ רעד ןופ ךארּפש

 א * *

 ,ןאקארק ןופ לַאטרַאװק רעשידיא רעד ,"שימישזאק , רעד

 טינ ןיא גנורעקלעפַאב ןייז ןוא ,דנעגעג רעסיורנ ןייק טינ זיא

 ןעניואוו ָאד .רועיש א ןהִא ָאד ךיז טהעז תולד .,עטכידעג ןייק
 -ַאב רהיא .תוחּפשמ עשידָאמטלַא עשיסקָאדָאטרָא סנעטסיימ

 ןעהעג סאוו ,ןעדיא עטנענילעטניא ךס א ואקארק ןיא טנעגעג

 זילב טעמכ ןעדייר ןוא רעעּפָארייא עניטנייה יוװ טדיילקעג

 -ידיא עגיטייצראפ יד ייב ךיז ןעטלַאה סאוו ,יד רעבָא .שיליוּפ
 ,שירָאמטלא רהעז ןענייז ,םינהנמ ןוא רעדיילק עש
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 "יא ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא כוש רעוָאקַארק יד

 ענעכַארבעגּפָא ,עטיור ןופ יז טהעטשַאב ןעסיורד ןופ .,אּפאר

 ןיא ןעראוועג טיובעג זיא יז .,לעניצ ענירהאי-טרעדנוה-ףניפ-ראפ

 -ערעטניא יז זיא גינייוועניא ןוא ,טרעדנוהרהאי ןעטנעצפופ םעד

 רעדייל .טייהנעגנַאגרַאפ עשידיא לעקיטש עלופטרעוו א --- טנאס

 ןערעװו וצ ןעטלאהעג טנידראפ יז .,טגיסעלכַאנרַאפ רהעז יז זיא

 טמוקאב לוש רעגארּפ יד .גנונדרא רהעמ טימ ןוא רענייר

 "ראפ ךיוא זיא גרעבמעל ןיא) .טייקמאזקרעמפיוא רהעמ ךס א

 רעטלע ליפ רעבָא זיא רעװָאקַארק יד .לוש עטלַא רהעז ַא ןַאה

 ןופ לוש עטלא יד זיא רענהעש ןוא רעסערג ךָאנ .רעסערג ןוא

 .(דָארב
| 

 לעקניוװ ןעסיוועג א ןיא ךיז טקרעמ טייקמערַא עטסערג יד

 ןעניואוו סע ואוו ,תוברוח עטלַא לייצ א .,?וש רעד ןופ טייוו טינ

 סעטנַארט רָאנ ןעמ טהעז ןעטרָאד .ןעקַאילַאּפ יא ןעדיא יא

 .רעגנוה ןעטּפִא ןופ סנעכייצ ןוא

 ןופ טנעדנַאּפערָאק רענידסלאמאד רעד ,(רשוי) ךילרהע .ס

 ןעטיווצ םעד ףיוא טרהיפענפורַא ךימ םָאװ ,"סטרעוורָאּפ ,

 רימ .לוש רעטלַא רעד ןעבעל עדייבעג רעמערָא ןא ןופ שזַאטע

 םירפס טימ סעצילָאּפ עגנַאל .זיולק ַא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז

 לעגניא א ןוא םירוחב רֶאּפ א .סנעקור עטלעקערבוצ ,עטלַא טימ

 יז .ןעשיס עגנאל ייב ,ךיז רַאפ רעדעי ,טנערעלעג ןעבָאה

 -לעעמעד טימ אמתסמ ןוא ארמנ עבלעזיד טנערעלעג ןעבָאה

 "רהאי ןעט18 םעד ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא יד יו ,ןוננ ןעב

 .קעטָאילביב רעשילױּפ א ןופ טיובעגרעביא לוש יד טרעדנוה

 ןעשיווצ ,סַאג רעשידיא רעגנע רעבלעזרעד רעביא גידנעהעג

 םרעוו גנירעה ַא ואו ,ךעלמערק עמערא ךילביירשאבנוא יד

 "אב א זיא לעקיטש רעדעי ןוא ,ןעלייט ןהעצ ףיוא ןעטינשוצ

 טסיזַאנמיג ןעשידיא א טקרעמַאב ךיא בָאה ,הרוחס ערעדנוז

 לעװש ַא ףיוא ןענַאטשעג ןיא רע ,םרָאפינוי םענעסירוצ א ןיא

 רענעי ןופ טייו טינ רעביטש עניד'הרצ יד ןופ רענייא ןיא

 ןא ,ךילטייד ןעוועג זיא סע .לוש רעטלא רעד ןופ ןוא זיולק

 ...םייה ןייז זיא סָאד זא ,ןעטרָאד ןעניואוו ןערעטלע ענייז

 לעכיב ץיטָאנ ןיימ ןיא ךיא בֵָאה רעהירפ גָאט א טימ
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 םעד ךרוד טהענ סאוו ,יאוומארט ןעשירטקעלע ןא טנעכייצראפ

 ךיא ןעו .םערוט ןעשיליוּפ ןעניטייצרַאפ ץנַאנ א ןופ רעיוט
 ןעטלא ןעזיד ןיא טניואו סאוו ,טסיזַאנמיג םעד ןהעזענ בָאה
 עלעכיב ןיימ ןיא ךיא בָאה ,ל?ַאטרַאװק ןעשידיא ןעשידָאמ-טלַא

 רעד ןיא טסיזַאנמיג רעשידיא ַא, :רעטרעוװ יד ןעבירשעגניירא
 רעשידיא ןוא תולד ןעשידיא ןעניטייצראפ םעד ןופ שינעפיט
 -םארט ןעשירטקעלע םעד ןָא טנָאמרעד ךימ טָאה סע !טייקמורפ

 ."םערוט ןעניטייצראפ םעד ךרוד טהענ סָאװ ,יאוו

 ןעבלעזמעד ןופ ןעוװעג ןיא רע ,רדח ַא טכוזַאב בָאה ךיא

 -עג ןיא .ןערהָאי טרעדנוה ףניפ ראפ ןופ םירדח יד יוװ ,טרָאס

 ייוצ ןיא .רעניד'הרצ ןעוועג ךָאנ רשפא רע ןזיא םיטרּפ עסיוו

 גיצרעפ א ייב ןענופענ ךיא בָאה ןערעמיצ עניצומש ךילקערש

 ענעגנודעג ייוצ ענייז ןוא דמלמ רעד .ךעלעגניא עקניניילק

 -ךאפ ,זייווגיצנייא טנערעלעג ייז טימ ןעבָאה ,"רעפלעהַאב,
 טימ ךעלענניא יירד יו רהעמ טינ ןעווענ ,ָאזלא ,ןענייז ןעמונ

 ,ןעירשעג ,קנעב ףיוא ןעסעזענ ןענייז ענירעביא יד ,לָאמַא
 טביוטראפ ןעוועג ןיא רעדליּפעג א .טפיטשעג ,טנייוועג ,טכאלעג
 -םעטָא ןַא טימ טְליפעגנָא ןעוועגנ זיא טפול יד ןוא ,ןערעוו וצ

 -ךָאּפ יד ןוא טיפוס רעד ,טנעוו יד .טייקרעיוז רעדנעּפַאכרַאפ

 -נָא טימ ןעגנורדענכרוד ןעווענ אמתסמ ןעטרָאד ןענייז ענָאל

 טסיזמוא טינ .תורוד ןוא תורוד ןופ ןעטייקעלכוט עטלעמאזעג

 יו יוזא ,ךילקנערק ןוא ךיילב ןעוועג ךעלענניא עלא ןענייז

 ,עטקייוװעגסיוא

 טימ ,שינרעטאמ טימ טלענקעג ןעבָאה סרעפלעהַאב יד

 ,סאלב ןהעזענסיוא ןעבָאה רע'םינּפ ערעייז ,ןעמיטש ענירעזייה

 ןעקוק וצ תונמחר א ןעוועג זיא סע .זעוורענ ,טעשטומעגסיוא

 ..יייז ףיוא

 ַא .רעטעפ א ,רעטנוזענ א ןעוועגנ זיא רעבָא דמלמ רעד

 רע .ןעניוא עניהור ,ערָאלק טימ ,ןעקַאב עלופ טימ דיא רעלענ

 סָאד ךיז נידנעסעּפָא טינ ,דימלת ןייז טימ טנערעלעג טָאה

 ,טבידעג יוזא ןעוועג ןיא עכלעוו ,טפול עכילקערש יד .,ץרַאה

 ,לעפעל א טימ ןעפעש טנעקעג ,ךיז טכַאד ,רהיא טָאה ןעמ ןזַא
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 םעד טכַאמעג טָאה סע ,טרעקרַאפ .טגידעשעג טינ םהיא טָאה

 .רעסאוו ןיא שיפ א יוװ רהיא ןיא ךיז טלהיפ רע זא ,קורדנייא

 רעטעּפש א ןיא טכוזאב ךיא בָאה הבישי רעװָאקַארק יד

 טנעגעגַאב תובישי שאר יד בָאה ךיא .עדנוטש גאטימכָאנ

 -עגעג רימ ןעבָאה ייז .םייהא ןעגנאגעג ןיוש ןענייז ייז ,רעיוט ןיא

 ַא טימ דיא ַא ,ייז ןופ רעטסניטכיוו רעד ןוא ,םכילע םולש ןעב

 ןיא תובישי ןעגעוו טדערוצ רימ טימ ךיז טָאה ,דרָאב רעסיורג

 -רעביא ךיילג שידיא ןופ זיא רע .אקירעמא ןעגעוו ןוא ןײמעגלַא

 ןוא ןעקורדסיוא עליפ טכיורבעג טָאה רע .שטייד וצ ןעננאגעג

 רעד טימ טנאקאב זיא רע זא ,ןעזיוועג ןעבָאה עכלעוו ,רעטרעוו

 .ךַארּפש

 בָאה ךיא סאוו ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא

 -ייר ןעדיא ןעגיטייצראפ ןעמורפ ץנַאג א טרעהעג ןעיצילאנ ןיא

 ץנאג א ןעוועג ןעטרָאד סָאד זיא 1012 רהאי ןיא .,שטייד גידנעד

 "רעביא טָאה הבישי שאר רעניטייצראפ רעד .ךאז עכילנהעוועג

 רעדיו .טייקגניטנייה עדנעשאררעביא ןַא ןעזיווענסיורא טּפיוה

 ןעניטייצרַאפ םעד ןיא רַאק רעשירטקעלע רעד טיפ עטכישעג יד

 ...םערוט ןעשיליוּפ
 * * א

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעמאד עטסנידווע'ןח ןוא עטסטנַאגעלע יד

 ךָאנרעד ךיא בָאה עבלעזסָאד .עשידיא ןעוועג ןענייז ,ןהעזעג

 .טדעטש עשיצילאג ערעדנא ןיא ןוא גרעבמעל ןיא ןענופעג

 עשיצילַאג ןעשיווצ ןא ,טּפיוהרעביא זיא קורדנייא ןיימ

 יו ,ענהעש טנעצארּפ רערעסערג א ןאהראפ ןיא ןעיורפ עשידיא

 ,דנַאב ןעטייוצ העז) .דנאלסור ןופ ןעיורפ עשידיא יד ןעשיווצ

 .ךיוא רענעמ יד טימ עבלעזסָאד זיא ךילניישראוו (,42 שזדייּפ

 ךיא .טינ טרעטש ךוליה רעשידיא רעניטייצרַאפ רעד ןוא

 טּפיוהרעביא ,ןעדיא עשידָאמטלַא ליפ ןהעזעג ןעיצילַאג ןיא בָאה

 יד .ןעקוק וצ ןהעש ןעוועג ןיא סע עכלעוו ףיוא ,טייל עטלַא

 ןעבעגעגוצ ייז ןעבָאה ן'תואּפ ןוא דרָאב יד טימ רעדיילק עגנאל

 קשה א טקעוװרע ייז ןעטלאוו רעלהאמ א ייב ,"טייקבילדליב , |

 .ןעלהָאמ וצ ןעטערטרָאּפ ערעייז
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 -םיוא ךוב ןעצנַאג א טנעקעג ןעמ טלָאװ ן'תואּפ ןעגעוו
 ןא ,טגָאז ןעמ !טייקגיטראנעדישראפ א ראפ סאוו .,ןעביירש
 ןייז ןענעקרעד ןעמ ןעק ןעשנעמ א ןופ טפירשטנַאה רעד טיול
 .ןתואּפ ןענעװ ןעגָאז רשפא ןעמ ןעק עבלעזסָאד ;} רעטקַארַאכ
 ןעקרַאטש א ףיוא ןָא ןעזייו סאוו ,ן'תואּפ ןאהראפ ןענייז סע
 -רעטקארַאכ ןעגעוו תודע ןעגָאז סָאװ ,ן'תואּפ ןוא ,רעטקארַאכ
 ענעלאפעגּפָארַא  ןוא ן'תואּפ עצלָאטש ָאד ןענייז סע .טייקניזָאל
 -צרַאה ןוא עגיצרַאה-טוג ,עקצעובצ ןוא עגיטכירפיוא ,"ךיז ייב
 ,{'תואּפ עשיראנ ,ן'תואּפ עגולק ,עגיניזטכייל ןוא עזעירעס ,עזָאל
 ןייק ָאטינ ןענייז סע יװ יוזא .עגיהעפנוא ןוא ן'תואּפ עניהעפ
 -ייז יוזא ,עבלעזיד טולָאסבא ןייז ןעלָאז סָאװ ,רע'םינּפ ייווצ
 טולָאסבא ןייז ןעלָאז סָאװ ן'תואּפ רַאֹּפ ייווצ ןייק ָאטינ ןענ
 ,קילבנֶא רהיא ,טלַאטשעג רחיא ךיז טָאה רַאֹּפ עדעי .עבלעזיד
 ,טעטילאודיווידניא רחיא

 עדעי ןא ,ןעבעג טוװאורּפעג ךיז בָאה ךיא סאוו ,ללכ רעד
 סאוו םעד ןופ רעטקאראכ םעד וצ תוכייש ַא טָאה .ן'תואּפ רֶאּפ
 -עג םהיא וצ רעבָא בָאה ךיא ,ל2 א עקַאט ןיא ,ייז טגָארט
 .ןעמהאנסיוא ךס א ןענופ

 יד ;ןלעב ןיא ןהעזענ ךיא בָאה ן'תואפ עטסננעל יד
 עטס'דובכב יד ;גרעבמעל ןיא עטסלעניגירַא ןוא עטסרעווש
 ,ן'תואּפ רֶאּפ א טנעגעגַאב ךיא בָאה לשימעשּפ ןיא  ,דָארב ןיא
 ,גנַאל יוזא ןוא טלעזַײרגרַאפ טרַאה יוזא ןעוועג ןענייז עכלעוו
 תעשב ,רינש ענעדייז עטסעפ ייווצ יו ,טגיוועג ךיז ןעבָאה ייז זא
 ןעסימשעג םהיא ייז ןעבָאה ,ןעגנַאגעג ןיא רעמיטנעגייא רעייז
 פבקמ ץימש יד טָאה רע ןוא ;זלַאה ןיא ןוא ןעקַאב יד ןיא
 יו ,טקנוּפ ,טריטעקָאק ן'תואּפ יד טימ טָאה רע .ןעוועג הבהאב
 טָאה ,טסעומש"'עג ןוא ןעגנאנעג זיא רע ןעמעוו טימ ,ריציפֶא ןא
 םענרעבליז םעד טימ ןוא רענלָאק םענעדלַאג ןייז טימ טריטעקָאק
 .דרעווש ןייז ןופ דייש

 ,ךעל'תואּפ רָאֹּפ עקניצרוק ,עקנירַאד ַא רהיא םהעז טפָא
 רעייז .ךעלערעה עכילטע ןופ ןיולב ,ךעבענ ,עניטכיזדניווש
 ,ייז טחיצ ןוא ייז טעלג רע ,םינּפ תונמחר ַא טימ טהעג סָאבעלַאב
 -נָאװ עדנעצָארּפש ענייז טהיצ ?'רוחב רעקניגנוי א יו יוזא
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 ןעדיא רעדנַא ןַא ןוא .רעכינ ןעסקַאװ ןעלָאז ייז ,ךעלעס
 ,עסיורג ,ן'תואּפ עניד'הכרב-לזמ רָאּפ א וצ ל?לזמ רעד טקיש

 ונובר םייב תוישק גערפ העג טנייה .ןעטסוק ענהעש ,ענעטָארעג

 הי !םִלוע לש

 אקוד טינ ,ןיימעגלא ןיא עיצילאנ וצ ךייש זיא ץלא סָאד

 ןעטשרע םוצ רעבָא ךיז ךיא בָאה ואקארק ןיא ,ואקארק וצ

 טָאה ןעננאפעגנָא ןוא .ןינע םעד טימ טריסערעטניארַאפ לָאמ

 ,ןעדיא עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא סאוו ,םעד ןופ סָאד ךיז

 -יוא יו ,לעטָאה ןיימ ןיא ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא ןעמעוו טימ
 רָאּפ ענידריווקרעמ א טָאהענ טָאה ,ןעראוועג טנַאמרעד זיא ןעב

 טלעזיירקעג ךילנהעווענמוא ןוא גנאל ךילנהעווענמוא .,ן'תואּפ

 -ניא ןא ןעוועג ןעדיא םעד ייב זיא םינּפ רעד .ןעוועג ייז ןענייז

 .סערעטניא ןעגיטסיינ טימ ןוא רעטקאראכ טימ ל?ופ ,רעטנעגנילעט

 ,טגידנוקרע ךיז ךיא בָאה םהיא טימ ךערּפשעג ןעטשרע ןיימ ןיא

 -ראפ רע זא ,שנעמ רענעזעלַאב רעטלעקיוטנע ןא ןיא רע ןא

 ןעשנעמ ןעגעוו ןעגָאז וצ סאוו סעּפע טָאה ןוא טלעוו יד טהעטש
 ן'תואּפ עגנַאל ,ענגנאל ענייז ..ןענארפ עשיטיִלָאּפ ןענעוו ןוא

 ךיא סאוו ,טערטרָאּפ ןעכילרעניא םעד ןעכארּפשרעדיוװ ןעבָאה

 טסעומשעג םהיא טימ בָאה ךיא .םהיא ןופ ןעמוקַאב בָאה

 .טנַאסערעטניא רהעז ןעוװעג רימ ןיא רע  ,לָאמ רֶאֹּפ ַא ךָאנ

* ִ* * 

 טהיצ ַאירַאמ רעגילייה רעד ןופ עכריק רעװָאקַארק עטלַא יד
 .טייקמאזקרעמפיוא ןייק טינ ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רהיא טימ

 רָאֹּפ ַא טימ ןיא יז ,ךייר ןוא ןהעש יז ןזיא רעבָא גינייווניא

 ןיוש ןעדייב ייז טָאה ןעמ .לוש יד יוװ ,רעטלע רעטרעדנוהרהָאי

 רעבָא ןענייז ןעלייט עליפ .,טיינַאב ,טריטנַאמער לָאמ עכילטע

 עכריק רעד ןופ ?ייט עטסניטכיו יד .,ןעוועג יוװ ןעבילבראפ

 .טייברא טסנוק עטלא ערַאבטסָאק טימ ןוא ץנאלנ טימ ל?לופ זיא

 -לייט .זייוונעסאמ ןעשטסילב ןעגנוצוּפאב ענרעבליז ןוא ענעדלָאג

 ןיא סע .טינ -- ל?כהיךס ןיא רעבָא ,דנעיירש וצ סָאד זיא זייוו

 ענייא עכריק יד זיא ךילרעניא .טייקנהעש ע'תמא נונעג ָאד

 ,.אּפארייא ןיא עטסכייר יד ןופ
* * * 
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 םורא ןוא םורַא טהענ רעכלעוו ,קרַאּפ ַא טָאה ואקארק

 ןעמ טפור "ןעטנאלּפ יד, ,טדָאטש ןופ ןעלייט עטסגיטכיוו יד
 סנעטסייס .ענשזַאו וצ קרַאּפ טרָאװ סָאד ןיא טכייליפ .םהיא

 ןיא רעצעלּפ עליפ ןיא .,ןעעלַא רֶאּפ ַא יװ ,רהעמ טינ סָאד זיא

 לאטראווק ןעדעי ךרוד טעמכ ןוא .ןהעש ןוא םהענעגנא רע

 -ארק געמ ןעטנאלּפ יד טיס .םהיא ןופ לייט א ךרוד טהעג

 ןעבָאה לָאז סאוו טדָאטש רעדנַא ןייק ןופ .ןעריצלָאטש ואק

 ,טינ ךיא סייוו ,ןעעֶלַא עדנעהעג-לארעביא עכלעזַא

 -רא רעשירעטילימ א ןעטנאלּפ יד ןיא טליּפש גאטימכָאנ

 רעסיורג ַא ךיז טלעמאזראפ רעטסעקרָא םעד םורא ןוא ,רעטסעק

 -רעמוז םענהעש א ןיא טכוזאב ץַאלּפ םענעי בָאה ךיא .םלוע

 -עג טָאה סע ,לעה ןעטכיולענ טָאה ןוז יד .גאטימכָאנ ןעניד
 -סיוא טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא רעד .ןעמולב טימ טקעמש

 ןענַאטשאב ןזיא עדנעריצַאּפש יד ןופ ?ייט עשביה א .טנעכייצעג

 עשידיא ,ןערעילַאװַאק עטנַאנעלע ןוא ןעמַאד עטנַאנעלע ןופ
 -יא טנעוואב ךיז ןעבָאה ייז טימ ןעמאזוצ ןוא .עכילטסירק ןוא

 יד ןיב ן'תואּפ טימ ןוא דרע רעד זיב סעשעקעב טימ ןעד
 טרעטשעג טינ טָאה טייקשידיא עניטייצראפ יד ןוא ,סעציילּפ
 םידיסח .רוטלוק רענרעדָאמ ןופ קורדנייא םעניימעגלַא םעד

 עשידיא טימ רעדָא ,ןעריציפא טימס ןעמאזוצ טריצאּפש ןעבָאה
 ,עדָאמ רעניטנייה רעד טיול טדיילקעג ןעמאד טימ רעדָא ,ןעטנארפ
 א ןעװעג ןעטלָאװ ן'תואּפ יד ןוא סעשעקעב ערעייז יוװ יוזא
 ענדַארַאּפ ַא טלהיפעג ךיז טָאה סע עדָאמ רעבלזרעד ןופ לייט
 טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא טייקכילרעייפ עליטש ַא ,גנומיטש

 יו ,טדָאטש עסיורג עדנעהילב א יװ ןהעזענסיוא רימ וַאקַארק

 ,טרָאטש-טּפיוה עניטנייה א

18 

 .ןע'ןינעל טימ שינעגעגַאב ןיימ -

 -ַאס רעשילוּפ רעד ןופ רערהיפ רעד ,יקסנישאד ץַאנגיא
 בָאה ךיא ןעמעװו טימ ,ןעיצילַאג ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילאיצ
 ; רעוואקארק ַא זיא ,ןעיוו ןיא טציא ןוא קרָאי וינ ןיא ןהעזעג ךיז
 עשיטסילַאיצַאס יד .םייה רעד ןיא ןעוועג טינ ןַאד רעבָא זיא רע



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטמעלב 150

 א טַָאהעג ןַאד טָאה ואקַארק ןופ "דושּפַאנ , גנוטייצ עשיליוּפ

 יקסנישאד ןוא ,רעטייברא עשיליוּפ יד ףיוא סולפנייא ןעקרַאטש

 ןיא עירטסודניא יד רעבָא ,רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג ןעטרָאד זיא

 רעטייברא רעסיורג א ןעגעו ןוא ,טלעקיוטנע ךאווש ןעטרָאד

 .ןייז טנעקעג טינ רייר ןייק טָאה גנונעווַאב

 טנעדנַאּפסערָאק "סטרעוורָאפ , םעד ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא

 לימע ."דושּפַאנ , ןופ עיצקאדער יד טכוזאב ךיא בָאה ךילרהע .מ

 ןַאד ךיוא זיא (ןהוז א ס'בר ַא) רָאטקַאדער-טּפיױה רעד ,רעקעה

 -טימ ייווצ ןענופעג רעבָא ןעבָאה רימ .טדָאטש ןיא ןעוועג טינ

 ,שטייד ףיוא זייוולייט טסעומשעג ןעבָאה ריס ןוא ,רעטײברַא

 .רעטיילנאב ןיימ ןופ ףליח רעד ךרוד ,שיליוּפ ףיוא זייוולייט

 -טימ ייווצ יד ןופ רענייא זַא ,טנייצענסיורא רעבָא ךיז טָאה סע

 ,קסנימ ןופ קאילֶאּפ רעשיסור א ןזיא "?דושּפאנ , ןֹופ רעטייברא

 ריס .טעטיזרעווינוא ןעשיסור ַא ןיא טרידוטש טָאה רע זַא ןוא

 ךערּפשעג רעד ןוא ,שיסור ףיוא ןעדער ןעמונעג ,ָאזלַא ,ןעבָאה

 ,רעטקאראכ ןערעמיטניא ןוא ןערעטכייל ליפ א ןעמוקאב טָאה

 ,ךוס א טיורטרַאפ ןַאד רימ טָאה עסָאנעג רעשיליוּפ-שיסור רעד

 לייו ,דוס ַא --- ואקַארק ןיא ךיז טניפעגנ ןינעל יַאלָאקינ סָאד

 - .םייהעג ןיא ,"ָאטינגָאקניא , טניואוועג ןעטרָאד טָאה ןינעל
 .ןעכוזאב ֹוצ םהיא שנואוו ַא טקירדענסיוא בָאה ךיא

 -שיסור רעד טָאה -- ,ןעסיוו ןעזָאל םהיא לע ךיא --

 .טרעפטנעענ עסָאנעג רעשיליוּפ

 טדַאל ןינעל זַא ,ןעדלָאמעג רימ ןעמ טָאה ןענרָאמ ףיוא

 ,ךיז ֹוצ ןייא רימ

 ןעמוקענ ןיב ךיא .טדָאטש ן'רעטניה טניואווענ טָאה ןינעל
 יד .רהוא ייווצ םורא רהעפענמוא ,גָאטימכָאנ ַא ןיא םהיא וצ

 ןופ רענייא ןיא שזַאטע ןעטייוצ ַא ףיוא ןעוועג זיא ריטרַאוװק

 .עסיױרג ןייק ןעוװעג טינ זיא הריד יד .,רעזייה עיינ לייצ ַא

 םהיא ייב בָאה ךיא .יורפ ןייז טימ ןענופעג םהיא בָאה ךיא

 טימ ,ךילביל רהעז ןעוועגנ זיא רע .ןעדנוטש עכילטע טכארברַאפ

 טסָארּפ רימ ךיז טָאה'ס .טייקכילדניירפטסאנ רעשיסור טכע ןַא

 טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,ןינעל רעד זיא סָאד זַא ,טביולנענ טינ

 ענענייא ענייז ןענעג רעפמעק ןעמאזיורג ןוא ןערעטיב ַאזַא רַאפ
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 טָאה ןעמ .םַארנָארּפ ןייז ןָא טינ ןעמענ סָאװ ,םירבח-יײטרַאּפ

 ןעכלעוו טימ ,לַאג ןוא טפיג םעד ןענעוו טרעהעגנָא ליפ ױזַא ךיז

 טּפיוהרעביא ןוא סעקיועשנעמ יד ןענעג ןעטירטשענ טָאה רע

 .ןענַאטשרַאפנייא םהיא טימ ןעוועג טינ ןיא סָאװ ,ןעדעי ןעגעג
 רעזייב רעטראה ַא ןעלַָאמענפױא ןעווענ זיא קנַאדעג ןיימ ןיא

 ַא טימ ןעשנעמ א ןענופעג רָאנ ךיא בָאה ָאד ןוא ,ּפיט רערטיכ

 .רעטכעלעג ןעניטסול ןעניצראה א טימ ןוא לעכיימש ןעכילביל

 טָאה ,טייצ טונימ ףניפ טכארבראפ ןעבָאה רימ יוװ ,םעד ךָאנ

 ןופ ןיוש טנַאקַאב םהיא טימ ןיב ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז

 ןוא עלעדרעב עדנַאלב ןייז ,ּפָאק ןייז ףיוא ךילּפ רעד .,ןעמַאנָאמ

 ,ןעגױא ענייז ןיא טצילבעגנפיוא טפָא טָאה רעכלעוו ,רָאמוה רעד

 טָאה טכיזעג ןעשיסור-טכע ןייז ןופ קילבנָא רעצנַאג רעד ןוא

 -טוג ַא טימ ָאד דער ךיא זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא

 .סאלק "ץעּפוק , םעד ןופ סור ןעטעדליבעג ןענולק ןעניטומ

 ןופ .אקירעמַא ןענעװ טנערפעג ךס ַא רימ ייב טָאה רע

 טפאשטנאקאב ענידריווקרעמ א ןעזיווענסיורא רע טָאה טייז ןייא

 ,ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןעבעל ןעשימָאנָאקע םעד טימ
 ַאזַא טקנוּפ ןעזיוועגסיורא רע טָאה רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -קריוו רענַאקירעמַא רעד טימ טפאשטנאקאבמוא עגנידריווקרעמ

 -ָאה עכלעוו ,ןעפירנאב עגינייא טקירדעגסיוא טָאה רע .טייקכיל

 לופ שנעמ ַא ןיא סָאד זַא .רַאברעדנָאז רהעז ןעגנולקעג רימ ןעב

 .ןהעזעג ךיא בָאה לכש םענערָאבעג ַא טימ ןוא ןעסיוו טימ

 ןעגעו ןעגנוניימ ענייז ןערעה םהיא ןופ טלָאװעג בָאה ךיא

 רע .טרפב דנאלסור ןענעוו ןוא ?לכב גנוגעוואב-רעטייברַא רעד

 ןעגעו ןעגערפ ןיא טריסערעטניארַאפ ױזַא ןעוועג רעבָא ןיא

 רע זַא ,אקירעמַא ןענעו ןעדער ןיא טּפיוהרעביא ןוא אקירעמַא

 יװ ױזַא ,שינעלייא ןיא טרעפטנעעג ןענַארפ עניימ ףיוא טָאה

 -ָאה ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש .גידנעהענייבראפ

 סָאװ ,ןעביירשרַאפ לעכיבדץיטָאנ ןיימ ןיא טלָאװענ בָאה ןוא ?עט

 ךיא זַא ,טּפַאכעג ךיז ךיא בָאה ,דנַאלסור ןענעוו טנָאזעג טָאה רע

 ,לאירעטאמ גינעוו בָאה

 טנעלעגקעװַא רע טָאה ךערּפשעג רעזנוא ןיא טקנוּפ ןייא ייב

 ךייא לעװ ךיא, :טגָאזעג ןוא עציילּפ ן'פיוא רימ ייב טנַאה יד
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 ךס ַא ןעטרָאד רהיא טעװ ,"ַאדװַארּפ , גנוטייצ רעזנוא ןעבעג
 | ."ןעניפעג

 ןעבָאה סעקיװעשלַאב יד זַא ,ןערעװ טרעלקרע ףרַאד ַאד
 -רךעטייברא עכילנעט א ןעבענענסיורא גרוברעטעּפ ןיא ןאד

 סָאד .,רָאטקַאדער רעד ןעוועג ןיא ןינעל רעכלעוו ןופ ,גנוטייצ
 דנַאלסור ןיא רעבָא .?ַאדווארּפ , עגידסלָאמאד יד ןעוועג זיא
 -רַאפ ךיילנ םהיא טלָאװ ןעמ .טנעקעג טינ ןינעל טָאה ןעניואוו
 -קַאדער גנוטייצ יד רע טָאה ."ןעטנעגעג עטלַאק , יד ןיא טקיש
 (* ,"ןאקארק ןופ טריט

 ,טסעומשעג ןוא ןעסיבענוצ ,ייט ןעקנורטעג ןעבָאה רימ

 -רַאפ קראטש ןעװעג זיא רע .,אקירעמַא ןענעוו ךילכעזטּפיױה
 ןעלהעצרעד טנעקעג םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןיא טריסערעטניא

 רהעמ -- ,ןעטַאאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןעבעל םעד ןעגעוו

 -עג רהעז טָאה רע .ןעבעל ןעשימָאנָאקע םעד ןעגעוו ,ץלַא ןופ
 עלעיציפָא יד ,סוזנעצ רענַאקירעמַא םעיינ םעד ןעבָאה טלָאװ

 .ןעטַאאטש עטנינייארַאפ יד ןופ קיטסיטַאטס

 ךיא טלָאװ ,ןעקישוצ טנעקעג סָאד רימ טלָאװ רחיא ןעוו ---

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעוועג רַאבקנַאד רהעז ךייא

 ,טנָאזעגוצ םהיא סָאד בָאה ךיא

 ךיא ןוא ,רעטסניפ ךילמיצ ןערָאװעג ןיוש זיא סע ןעוו
 -עזעג םירַאו רימ טימ ךיז רע טָאה ,ןהענ וצ טלעטשעג ךיז בָאה
 ןעטייוצ א ןעפערט וצ ךיז טכַאמענּפָא ןעבָאה רימ ןוא ,טנעג
 ןופ ןערעמונ עכילטע עטצעל יד ןעבעגעג רימ טָאה רע ,לָאמ

 ןופ ןהענּפָארַא ןיא ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו ."ַאדװארּפ , רעד

 -"אדווארּפ , קַאּפ ַא ךָאנ טימ ןעפָאלעגכָאנ רימ רע זיא ,ּפערט יד

 ,ךיז טימ טַאהענ ןיוש בָאה ךיא יו ,ןערעסערנ ליפ ַא ,ןערעמונ

 םהיא טָאה גרוברעטעּפ ןיא עיצקאדער-"אדווארפ, רעד ןיא ('
 -ַאנרעשט ןעמָאנ ן'טימ רענויא ןעטָארטרַאפ רָאטקַאדער רעוװיטקַא םלַא
 םהיא טָאה וימרַאּפ רעשיטסיוװװעשלָאב רעד ןופ רערהיפ פלַא ןוא ,ווָאזאמ

 .יקסווָאנילאמ ןעמָאנ ן'טומ דילגטומ א ןעטָארטראפ גרוברעטעּפ ןיא

 ןענַאוּטש ןעוועג ןעניוז עדווב זַא ,טגווצעגסיורא ךיז טָאה רעטעּפש
 ,גנוריגער רעשיסור רעד ןופ
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 --- ,ןעגוצ יד ןיא ןערהָאפ טעוװ רהיא ןעוו ,סָאד טנעייל ---
 ,טגָאזעג רע טָאה

 ךיא .קורדנייא ןעטסעב םעד טכַאמענ רימ ףיוא טָאה רע
 ,טיזיוו ןעטייווצ ַא ףיוא ןערהָאפ וצ םהיא וצ ןעבילקעג ךיז בָאה

 ןוא ,טקנערשאב ןעוועג ןַאקַארק ןיא טייצ ןיימ זיא רעדייל רעבָא

 .ןעועג ךילגעמנוא זיא סָאד

4 

 ןעטמסילַאיצָאס עשידיא עטנענילעטניא עפורג 8

 ביֹוהנֶא ןַא ןערָאװעג טכַאמעג ןַאד ןיוש זיא ןַאקארק ןיא

 עסיורג ןייק .ןעדיא יד ייב גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ

 ןוש יו .ןייז טנעקענ טינ טָאה גנוגעוואב-רעטייברַא עשידיא

 -יוטנע גינעוו ןעוועג ןעטרָאד ןעירטסודניא יד ןענייז ,טנאזעג

 -רעביא זיא גנונעוואב-רעטייברַא רענידעבעל ןייק רַאפ ןוא ,טלעק

 יד ןעשיווצ םזילַאיצַָאס רעד .ןעוועג טינ ןעדָאב ןייק טּפיױה

 רעגיטכיר .רעטקאראכ ןעשיטסידנוב א ןענַארטענ טָאה ןעדיא

 -ַאּפמיס ןעבָאה ןעסָאנעג עשידיא רעווָאקארק ערעזנוא ,טגָאזעג

 טָאה סָאד יװ ,טייוו ױזַא ןוא ,"דנוב , ןעשיסור םעד טימ טריזיט

 ןעועג ןענייז עכלעוו ,ןעדנעטשמוא עשיצילַאג יד טימ טמיטשעג
 סלַא טכארטאב ךיז ייז ןעבָאה ,דנַאלסור ןיא יו ערעדנַא ץנאנ

 ,ןעטסידנוב

 ךיז ךיא בָאה גנונעואב רעזיד ןופ רעהעטשרָאפ יד טימ

 טימ טרהעאב ךימ ןעבָאה ייז ןוא ,וַאקארק ןיא נידנעייז טנאקאב

 -ןוא ןעמוקענרָאפ זיא סָאד .ערעשטעוו ַא ייב טפנוקנעמאזוצ ַא

 ַא ךיז וצ טָאה רעכלעוו ,ןַארָאטסער ַא ייב ?עמיה ןעיירפ ן'רעט

 רערהיפ יד .לַאזקָאװ םעד ןעבעל ךיילנ קראּפ לעקיטש םענהעש

 עסָאנעג ןוא רעביירש עסָאנעג ןעוועג ןענייז עּפורג רעד ןופ

 .רעסָארג

 ,עּפורג רעד ןופ ןעסָאנעג רעװָאקַארק ערעדנא יד ןוא ייז

 ןעװעג ןענייז ,טייצלָאמ םעד ןיא ןעמונענ ל?יײטנַא טָאה סָאװ

 שידיא .סָאלק ןעשיטַאבעלַאב םעד ןופ טייל עגנוי עטעדליבענ

 רעבָא ךארּפש רעזנוא ןעבָאה ייז ,ןעדער וצ רעווש ןעוועג ייז זיא
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 רעדָא שיליוּפ טדערענ ייז ןעבָאה ךיז ןעשיווצ .ןענַאטשרַאפ טוג
 ךיז רימ ןעבָאה שטייד רעייז ןוא שידיא ןייס ךרוד ןוא ,שטייד

 .טדערעגנעמאזוצ טכייל

,9 

 רעד ןופ טקנוּפ-לעטימ רעד -- .גרעבמעל ןופ ןעקורדנייא
 רעד -- .רעטַאעט רעד --- .סָאג גיוודול לראק -- .טדָאמש
 .סענעצס--.להוש רעגרעבמעל עטלַא יד--.קראמ רעשידיא

 רעד ןיא םנה ,ןעוועגנ לָאמא ןיוש ךיא ןיב גרעבמסעל ןיא
 .ןעדנוטש יירד ַא זיולב טכארבראפ ןַאד ךיא בָאה אפוג טדָאטש
 ןעו ,1882 ןופ רעמוז ןעשירָאטסיה םעד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד

 ןייק עיצַארגימע עשידיא עסיורג יד ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע
 ,"םלוע םע, קָאשזורק רעטלאב רעד ,עּפורג רעזנוא .,אקירעמַא
 -נארנימע רעמאזננַאל רעזנוא ןוא ,דָארב ןופ ןערהָאפענסיױרא זיא
 ןוא גרעבמעל ןיא טלעטשענּפָא ןעיצילַאנ ןיא ךיז טָאה גוצ-ןעט

 -ַאטשעג טינ גנַאל רימ ןענייז וַאקַארק ןיא .ןַאקארק ןיא ךָאנרעד
 טינ טייצ ןייק זיא טדָאטש רעד ףיוא ןָאט קוק ַא ןהענ .ןענ
 רעבָא גרעבמעל ןיא ,(80 שזדייּפ ,דנאב ןעטייווצ העז) ןעוועג
 .נָאט ןעצנאג א ףױא טעמכ טלעטשענּפָא נוצ רעד ךיז טָאה

 ַא ףיױא טדָאטש ןיא טּפַאכענּפָארַא ךיז זנוא ןופ עליפ ןעבָאה

 .(80--49 שזדייּפ ,דנאב ןעטייווצ העז) העש רָאּפ

 ןעמוקעג ,רעטעּפש רהָאי גיסיירד טימ ,טציא ןיב ךיא ןעוו

 -לעה רענידריווקרעמ ַא טימ ןורכז ןיימ ןיא טָאה ,גרעבמעל ןייק

 טלָאמענפיוא ךיז טָאה חומ ןיימ ןיא סָאװ ,ץלַא טבעלענפיוא טייק

 א ןהעזענ רָאנ רעבָא ךיא בָאה ןאד .טיזיוו ןעטשרע ןיימ ףיוא

 ןעטרָאד ךיא בָאה טציא דנערהעוו ,גרעבמעל ןופ לייט עניילק ץנאג

 רעד טימ ןערָאװעג טנאקאב ןיב ןוא ךָאו א רעביא טכארבראפ

 -אּפשענמורַא ךס ַא ךיא בָאה נעט טכַא יד ןיא .טדָאטש רעצנַאג

 .טעטכַאבָאַאב ,טקוסעגנ ,רעצעלּפ ענעדישראפ טכוזַאב ,טריצ

 ןעפרָאװעג רימ ךיז טָאה סָאװ ,ןעכאז עטשרע יד ןופ ענייא

 ריצאּפש ןעטשרע ןיימ טכאמענ בָאה ךיא ןעוו ,ןעניוא יד ןיא

 ביֹוהנֶא רעד זַא ,טקַאפ רעד ןעווענ זיא ,1912 ןיא נרעבמעל ךרוד
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 רעטלַא ןייז טימ ,סרַאמ ןייז טימ לאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ
 רעטנעצ ןעמַאס םעד ןיא טניל ?טירטס רעטסעה ,, ןייז טימ ,להוש
 עטסגיטראסיורג יד .ץאלּפ ןעטסנהעש רהיא ןיא ,טדָאטש ןופ

 "םיעס , רעד ןענייז גרעבמעל ןיא סעדייבעג ייווצ עטסניטכערּפ ןוא

 -וכיירטסע רעד רעטנוא טנעמַאלרַאּפ רעשיצילַאג רעלַאקָאל רעד)

 רעטַאעט רעזיד ןוא ,רעטַאעט רעשיליוּפ רעד ןוא (טפַאשרעה רעש
 ."טירטס רעטסעה , רעד ייב טהעטש

 -טסנוק רעייז ןעבָאה ןעקאילָאּפ יד ןַא ,סָאד טמוק יו ---
 רעד ןָא ךיז טביה סע ואוו ,ןעטרָאד דָארג טיובעג לעּפמעט
 -אב עניימ ייב טנערפענ ךיא בָאה -- ? דנענענ רעשידיא

 -רַאװק רעשידיא רעד זַא ,טרעפטנעענ רימ ןעמ טָאה ,רעטיילג
 ןעטסלארטנעצ םעד ןיא דָארנ ןָא ךיז טגנַאפ גרעבמעל ןופ לַאט
 טרָא רעטסדנעסַאּפ רעד סָאד ןיא ,ָאזלַא .טקנוּפ ןעטסנעש ןוא
 .רעטַאעט-טדָאטש ַא רַאפ

 ףרַאק -- סאנ עטסניטכיוו יד טהענ ,רעטַאעט ןעבעל ,ָאד
 -ָאמש רעגנַאל ַא ךיז טהיצ רהיא וצ לעלַארַאּפ .עסַארטש גיוודול
 טנידנע סע ואוו .לַאװ רעקסנאמטענ טסייה רעכלעוו ,קראּפ רעל
 ןוא זָארג טימ רעוװקס רעשביה ַא ךיז טניפעג ,לַאװ רעד ךיז
 -ענרעטַאעט עטנַאסערעטניא יד ןֶא ךיז טביוה ןַאד .רעמיוב
 .ןהעש ,יירפ ,ןעפָא זיא חטש רעצנַאנ רעד .עדייב

 רהָאי גיסיירד טימ טקנוּפ טכוזאב ךיא בָאה ץאלּפ ןעזיד טָא
 זיא רעטַאעט רעד םנה ,טנעקרעד טציא םהיא בָאה ךיא .רעהירפ
 ןעועג אמתסמ ןיא רעווקס רעד ןוא ,ןענַאטשעג טינ ךָאנ ןַאד
 ןיא טָאה דנענעג רעד .,לאוו םעד ןופ גנוצעזטרָאפ עטקעריד א
 ןיא סעקנָאל ענהעש ןופ דליב ַא ןעזָאלעגרעביא קנַאדעג ןיימ
 ךימ סָאד טָאה "סעקנָאל, עזיד ןעבעל ָאד .טדָאטש ןעטימ
 רעועיק ןעביט םעד ,ן'רעטלַאװ רַאפ טלעטשעגרָאפ ריבשַאמ
 םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טנעדוטס
 דנַאלסור ןופ ןערחָאפקעװַא טזומעג טָאה רעכלעוו ןוא ,"םלוע םע,
 גנוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא גנונילייטאב ןייז בילוצ
 טקנופלעטימ רעד ןיא סָאד ,(49 שזדייּפ ,דנאב ןעטייווצ העז)
 ,(סרַאק) סייוומארט עלַא ףיונוצ ךיז ןעמוק ןיהַא .גרעבמעל ןופ
 ןיא סָאד .ןעמָארק עטסניטכיוו יד ןָא ךיז ןעגנאפ ןעטרָאד ןוא
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 רעד טהעג טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא רעטַאעט טייז ןייא ןֹופ
 ,קראמ רעשידיא

 ננורעקלעפאב .גרעבמעל ןיא טדָאטש ענידעבעל ענהעש א

 ןעבעל .ואקארק יו ליפ יוזא לָאמ ייווצ םעמכ טאהעג יז טָאה

 ױזַא .ליפ ױזַא לָאמ יירד רשפא ןעזיוועגסיורא יז טָאה רעבָא
 ,טכודעג רימ ךיז טָאה

 רעד זיא טייצ-עכריק ךָאנ נאטנוז ןוא טכַאנרַאפ ןעדעי

 -נעריצאּפש טימ לופ ןעוועגנ עסארטש ניוודול ?ראק ףיוא ראוטָארט

 --- ןערעילאוואק ןוא ןעמאד עטעדיילקענ עלופקאמשעג ךס ַא ,עד
 ענליוויצ ןוא ןעטסיזאנמינ ,ןעטנעדוטס עטרימראפינוי ,ןעריציפָא

 .ןעטנארפ

 רַאוטַארט םענהעש ןעזיד ףיוא ךיא בָאה ןעריציפָא יד ןעשיווצ

 -ולימ טימ טזײרּפשעג ןעבָאה ייז .,עשידיא רֶאּפ א טקרעמאב

 יו ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג רעבָא ןעבָאה ייז ,ץלָאטש ןעשירעט

 ַא טימ טינ ןוא ּפָאק ן'טימ עלָאר רעייז ןעליּפש סָאװ ןערָאיטקַא

 ריציפֶא ןעשידיא ַא ןהעזעגנ בָאה ךיא ןעו .טנַאלַאט םענערָאבעג

 -ַאדוב ןיא יצ ,ןעיוו ןיא יצ ,נרעבמעל ןיא---ןראגנוא-ךיירטסע ןיא

 ייב יװ טינ ךיז טלהיפ רע זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה -- טסעּפ

 ןעטסָאק ןעזָאל ךיז ןענעלפ ןעדיא עכייר .,םייה רעד ןיא ךיז

 -עירַאק רעשירעטילימ ַא טימ ןענרָאזאב וצ ןהיז ערעייז ןעסנעגייא

 גנורעדינרע טימ טקעמשעג רהעמ רעבָא טָאה ערעירַאק יד .ער

 עשירעציפא יד ןיא טָאה םזיטימעסיטנַא ןייק .הלודנ טימ יװ

 | ,טלהעפעג טינ ןעבולק

 -יירטסע ןענייז סָאנ ן'מיוא זַא ,ןעקרעמאב ָאד ףרַאד ןעמ

 ץֹוחַא .עשטייד יוװ הואנ ַאזַא טימ ןעגנַאנעג טינ ןעריציפַא עשיכ

 ןענייז ייז .טיובעג "ענטעמַאה ,, ױזַא ןעוועג טינ ייז ןענייז סעלַא

 ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעלטיה עכיוה ענהעש יד ןוא ,רעקנַאלש ןעוועג

 -יפֶא עשטייד יד) רעכעה ןהעזסיוא טכַאמעג ייז טָאה ,ןעגָארטעג
 .(סעקשזארופ עטיירב ןעגָארטעג ןעבָאה ןעטַאדלַאס ןוא ןעריצ

 ןהעזענסיוא ןעריציפָא עשיכיירטסע יד ןעבָאה ןײמעגלַא ןיא

 ןיא עטסנהעש יד ןעוועג ןענייז סמרָאפינוי ערעייז .רעטנַאגעלע
 | ,ּפָארוי

 -רַאפ יז .עגנַאל ןייק טינ זיא סַאג גיוודול לרַאק ענהעש יד
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 רהעפעגנוא ."סקאלב , רעקרָאי ןינ עכילטע יו רהעמ טינ טמענ

 םעד וצ רעטנהענ זיא סָאװ יד -- ,גנעל רהיא ןופ טפלעה ַא
 -רָאד .עשידיא א ןעצנַאנ ןיא טעמכ זיא -- ,לַאטרַאװק ןעשידיא
 א עטעדיילקענ-גיטייצראפ ןהעזעג סנעטסיימ ךיז ןעבָאה ןעט

 ןוא ,ענרעדָאס א ןיא ,רעדיו ,טפלעה ערעדנַא יד (* .ןעד

 רעבָא ןיא סע .םלוע רעטעדיילקענ ןייפ ַא טריצַאּפש ןעטרָאד

 ןעמַאצ :ןעטנַאלּפ יד ןיא ןַאקַארק ןיא יו ,עבלעז סָאד ןעוועג

 -ויא ָאד ןעריצַאּפש ןעריציפָא ןוא עליוויצ עטצוּפעג-ןרעדָאמ טימ

 ,םידיסח עטדיילקעג-ניטייצרַאפ ץנאג עגינ

 טניואוועגוצ ?עסיבַא םעד וצ ןיוש ךיא ןיב וַאקַארק ןיא
 ,.רהעמ ךָאנ גרעבמעל ןיא ןוא ,ןערָאװעג

 ןוא עסארטש ניוודול לראק רעביא גידנעהעגמורא ,לָאמ ןייא
 רהעז טימ ןעדיא ןעדנַאלב ןעטדיילקעג גיטכיצ ַא גידנעטכאבָאאב
 עשעקעב עגנַאל רהעז ַא ,ןעקָאז עסייוו טימ ךיש ןוא ן'תואּפ עגנַאל

 : טכארטעג ךיז ךיא בָאה ,שוילעּפַאק ןעשידיסח םענעשולּפ ַא ןוא
 -סיוא רעד יװ ,רעזָאלקַאמשעג ןהעזסיוא ַאזַא סָאד זיא סָאװ טימ
 טנַארפ ןוא טַארקָאטסירַא ןענירהָאי-טרעדנוה-רַאפ ַַא ןופ ןהעז
 יד טימ ,ןעטניחה ןופ קע ןעסייוו םעד טימ קורַאּפ ןעסייוו ןייז ןיא
 סיוא סָאד טהעז טנייה ? ןעקָאז עגנַאל ןוא ךאלעזייה עקניצרוק
 טמיטשאב עדָאמ יד ןוא ,עדָאמ ןופ עגַארפ ַא זיא ץלַא .שימָאק
 .קַאמשעג םעד

 לרַאּֿק רעד רעביא ל?ָאטרַאװק ןעשידיא ןופ טהעג רהיא ןעוו
 וצ רהיא טמוק ,גערב רהיא זיב טהעגרעד רהיא ןוא ,סָאג גיוודול
 עכייר עסיורג טימ טקנוּפ רענהעש ַא -- ץאלּפ עקשטאירַאמ וצ
 רעביא ,רַאוטָארט םעד ןופ גנוצעזטרָאֿפ יד זיא סָאד .ןעטיילק
 ָאד .ןעריציּפָא ןוא םלוע רעליוויצ רעד טריצַאּפש סע ןעכלעוו
 עננַאל טימ ןוא ן'תואּפ טימ ןעדיא ענינייא ץלַא ךָאנ ךיז ןעהעז
 .םייה רעד ןיא ךיז ייב ץלא ךָאנ ךיז ייז ןעלהיפ ָאד .סעשעקעב

 ךיז טעװעריקרַאפ ץאלּפ עקשטאירַאמ ןופ רַאוטָארט רעד

 ,המחלמ רעד ךָאנ ,טכוואב רעדיוו גרעבמעל בָאה ךיא ןעוו (*
 רעד עסַארטש גיוודול לרַאק לייט רעזיד ןוא זיא ,1025 רהָאו ןיא
 .רענעלק ליפ ןעוװעג ןווש עטדוולקעג-גוטווצרַאפ טנעצָארּפ
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 עכלעוו ,סאג עלָאמש עגנַאל ַא ןָא ךיז טגנַאפ סע .סטכער דלַאב

 ןעטרָאד רעבָא ;ןעשנעמ עטעדיילקעג ןהעש טימ ?ופ ךיוא זיא

 -רָאד טהעז רהיא .ןעדיא עגיטייצראפ ןייק טינ ןיוש רהיא טהעז

 עזיד .עניטנייה וליפַא ,ןעדיא גינעוו רהעז טּפיוהרעביא ןעט

 -"רעווינוא םעד זיב ךיז טהיצ עכלעוו ,סאג עננַאל רהעז ,עלָאמש

 ךיא ךיז ןעניפעג רהיא ףיוא .עקשטימעדַאקַא טסייה ,טעטיז

 רעד ןוא .עשידיא ןייק טינ ןענייז ייז רעבָא ,ןעטפעשעג עסיורנ

 ,ךַאלטכַאנרַאפ ךילכעזטּפיוה ,זייװנעסַאמ ָאד טהענ סָאװ ,םלוע

 טרָא רעטסגיטכיו רעד .םלוע רעשיליוּפ ַא סיואכרוד טעמכ זיא

 -טּפױה רעד רָאפ טמוק סע ואװ ןעטרָאד ,רעבָא טדָאטש ןופ

 -יטש "עלַארטיײנ, ַא --- ןעדנעגעג עדייב ןעשיווצ טניל ,ריצַאּפש

 ,ןעמַאזוצ ןעריצַאּפש ןעטעטילַאנָאיצַאנ עדייב ואוו ,טדָאטש לעק

 ."זיוה וצ , ךיז ןעלהיפ עדייב ןוא

 ואוו ,ןעטרָאג-ןעטיאוזעי ,קראּפ א ןאראפ זיא נרעבמע? ןיא

 .ןהעגוצניירא ןעטָאבראפ ןייז ןעדיא טנעלפ ןערהָאי ענילָאמַא ןיא

 .ןעטסירק יו ןעדיא רהעמ ןהעזעג ןעטרָאד ןעמ טָאה 9 ןיא

 ןעטרָאד טָאה טנעװַא ןעדעי ןוא ,קראּפ רעסיורג רענייפ א זיא סע

 | ,רעטסעקרא רעשירעטילימ רעטנעכייצעגסיוא ןא טליּפשעג

 טהעטש ןעטרָאגןעטיאוזעי םוצ גנַאגניירא םעד ןעגעקטנַא

 טימ ,ןינב רעגיטכערּפ ַא ,עדייבעג-םיעס עטנַָאמרעדיןעביױא יד

 ָאד .ןעמעש וצ סָאװ טַאהעג טינ ךיז טלָאװ זירַאּפ ַא ןעכלעוו

 "עג ןיא ןעמָאנ רעד) "יַאמ ןעטירד, ןופ סַאג יד ןָא ךיז טגנַאפ

 עכייר ךיז ןעניפעג סע ואוו ,(עטכישעג רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמונ

 ןיא .ןערעיומ עכיוה טינ ,ענהעש ןופ סאג עליטש ַא --- סעסיפָא

 ןופ סַאנ רעד ןופ גנַאפנָא רעד -- ץַאלּפ רעזיד זיא ?כה ךס

 -- ?ראּפ םוצ גנאגניירא רעד ןוא םיעס רעד ,"יאמ ןעטירד,

 .גרעבמעל ןיא לעקניוו רעטסנעבאהרע רעד גיוא ן'ראפ

 רערעסערג ַא ךיז טניפעג גרַאב ַא ףיוא דנעגעג רעדנַא ןַא ןיא

 ןיוש זיא סָאד רעבָא .רערעדליו ַא ןוא רערעסערג ַא .קרַאּפ

 ןערעטייוו ןעזיד ןיא .טדָאטש רעד ןופ רעטנעצ םעד ןופ רעטייוו

 -רעב) לעגיה רעשירָאטסיה רענידכעלייק רעכיוה ַא טהעטש קרַאּפ

 -סעפ ַא ןעוועג סָאד זיא לָאמא .,רענייטש ןופ ןוא דרע ןופ (?ענ
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 רעטמהיראב ַא סָאד זיא ןעליוּפ ןופ עירָאטסיה רעד ןיא ןוא ,גנוט

 : ,לָאמקנעד רעניטכיוו ַא ,טרָא

 רעוש רהעז זיא םהיא ףיוא ,ךיוה רהעז זיא לעגיה רעד

 ךיז רַאפ ןעמ טהעז ,ףיורא רעבָא טמוק ןעמ ןעוו .ןהענוצפיורַא

 ךליב ַא יו ױזַא ,רעדלעפ ענימורא יד טימ טדָאטש עצנַאנ יד

 .ןהעש ךילרעביוצ זיא סע  ,ריּפַאּפ ןעטיײרּפשעגסיױא ןַא ףיוא

 6 א =

 רעטַאעט ןעשילױּפ םעד ןופ (רעקרָאי וינ) קָאלב ןייא
 -מעל עגירהעי-טרעדנוה-עכילטע ,עטלַא עטמהיראב יד ךיז טניפעג

 .םלוע רעסיורג ַא ץלַא ךָאנ טנעװַאד ןעטרָאד .?הוש רענרעב

 ,ןעזָאלענּפָא רהעז גינעווניא ןופ ןוא ןעסיורד ןופ יז זיא ךָאד
 ןעזיועג רימ טָאה שמש רעד .טרעּפמולשראפ ןוא טביוטשרַאפ

 זיא סָאד .סָאלש ַא טימ ףייר םענרעזייא ןעטלַא ןעטסָאררַאפ ַא

 ַא ןעזיועג רימ שמש רעד טָאה ךיוא .?"ענוק , עגיטייצרַאפ יד

 ירפס ןֹופ "ןעכעלב, ןוא ןע'די ,ןעניורק ענרעבליז עטלַא ךס

 .תורות

 יד ןוא עטסניטעט יד טניל ?הוש רעד םורא ןוא םורא

 ,קרעמ טגָאזעג רעניטכיר ,קראמ ןעשידיא םעד ןופ לייט עטסמירָא

 .סרעווקס ענעפָא ןוא ןעסַאג עכילטע ףיוא ךיז ןעהיצ ייז םירָאוװ

 ,"להוש רעד רַאפ , טסייה דנענענ רעצנַאג רעד

 רעדליּפענ םעד טימ סענזיב-טרַאקשוּפ םעד רָאפ ךיז טלעטש

 וצ טנעל ;טירטס סקעסע ןוא קלָאּפרַאנ ייב טירטס רעטסעה ןופ
 ,קירב רעטירטספ יסנעלעד םעד רעטנוא קראמ םעד ןופ סענעצס יד

 םעד ןעמוקאב רהיא טעװ ,ןהעצ ףיוא טייקמירָא יד ט'לפכ ןוא

 ןעבלַאה א ןופ ןעפיוק רהיא טנעק ןעטרָאד ,"?הוש רעד רַאפ,
 לעסעלש ןעטסָאררַאפ א ןופ ןוא ,סנעדייז לעקיטש ַא זיב גנירעה

 רעבָא .עקשוּפ-םימשב רענרעבליז רעטלַא ןַא זיב לעסילש ַא ןהֶא

 -5ַא רעד ,דעישרעטנוא רעד טניל תולד ןערעסערנ םעד ןיא טינ

 רענַאקירעמַא רעד ייב יו רערעדנַא ןַא ןיא ןהעזסיוא רעניימעג

 .טירטס רעטסעה

 לָאמ עדייב ןוא ,לָאמ ייוצ טכוזאב ץאלּפ םעד בָאה ךיא
 ןיא ךיז טהעז רע ןעוו ,גָאטיירפ ַא ןיא ןעמוקעגסיוא סָאד זיא

 | ,ץנאלג ןעלופ ןייז
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 םענעי ףיוא טכארבראפ טייצ לעסיב עשביה ַא בָאה ךיא
 ךאלקיטש טימ רעבייו ןעציז סע ואוו ,קראמ םעד ןופ לייט

 רענילדנהעצ ןוא ךאלקאי ,רעכוטראפ ,רעדמעה ,לעקרעּפ ,ןוטרַאק
 -עג ןענייז רעטיילנַאב עניימ ,עטצינעג רעדָא עיינ ,ןעכַאז ערעדנַא
 -לאיצָאס ןעשידיא ,, םעד ןופ רָאטקאדער רעד ,ןאמסיק עסָאנעג ןעוו

 רימ .רעביירש רעשידיא רעגנוי רעטייווצ ַא ןוא ,/טַארקַאמעד
 יירענירק א טרעקַאלפעג טָאה ןעטרָאד ןעוו ןעמוקעגנָא ןענייז
 טָאה דלַאב .דנוק ַא רעביא סעקרעלדנעה יד ןופ ייווצ ןעשיווצ

 לײטנַא ךיילנ טָאה יז ןוא ,ענעדיא-קראמ עטירד ַא ןעזיוואב ךיז
 ןופ זיא המחלמ יד ןַא ,טגייצענסיורא ךיז טָאה סע .,ןעמונעג
 קעװַא ןעטימ ןיא זיא עטירד יד .עכַאפיירד ַא ןעוועג ןָא ביֹוהנֶא
 טָאה יז ןוא ,ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,ָאזלַא ,טציא ; עלייוו ַא ףיוא

 .עדעי .ייווצ ענעי ןעטליש וצ ןוא ןעיירש וצ טצעזענטרָאפ ךיילנ

 .ייווצ ערעדנַא יד "טעװעדנַארבעג , ןוא טפמישענ טָאה ייז ןופ

 ןעּפַאכ טנעקעג טינ רעבָא בָאה ךיא ,טרעהענוצ ךיז בָאה ךיא

 עשיווטיל עניימ ןיא טָאה שידיא רעגרעבמעל רעייז .רעטרעוו יד

 ,נידריוקרעמ ,ליונק ןייא ןיא טרעטנָאלּפעגפיױנוצ ךיז ןערעיוא

 טוג ױזַא טקנוּפ שידיא-שיצילאנ ךיא העטשרַאפ קרָאי ןינ ןיא

 ,"להוש רעד רַאפ, רענרעבמעל םעד ףיוא ,ָאד ןוא ,רענליוו יו
 רענעטָארבענה א ןיב ךיא זַא ,טריּפשרעד רעדיו ךיא בָאה

 ,"קַאוטיל

 רימ ןעבָאה ייז ןוא ,דניירפ עניימ טנערפעג בָאה ךיא

 ; טרעלקרע

 ַא) :טנָאז ,ערַאד יד ,ערעכעה יד ,ענעדיא ענעי טָא --

 | *! ןיירא ךיוב ןיא ריד סבערק

 עניד יד טימ ענעדיא יד טרעפטנעענ טָאה סָאװ ןוא ---

 ,טנערפעג ךיא בָאה --- ? ןעניוא עכילטיור ןוא ןעּפיל

 ןיא ריד רַאטַאק-קָאטש ַא, :טנַאזענ רהיא וצ טָאה יז ---

 .../ ןיירא זלַאה

 -רַאפ טוואורּפעג טינ ןוא טקוקענוצ רָאנ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןעוועג רימ רַאפ רעבייוו יירד יד ןענייז ,ןענָאז ייז סָאװ ןהעטש

 יד טולָאסבַא ,ענליו ןיא יו ןעיורפ-קראמ עשידיא עבלעז יד
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 ,סעיאװַא עבלעז יד טקנוּפ ,קילבנֶא רעבלעז רעד טקנוּפ .עבלעז
 וצ ןעלקָאש ,טנעה יד טימ ןעכַאמ ייז זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ
 טימ ןעּפיל יד סיוא ןעלעטש ןוא ּפָאק ן'טימ הללק רעדעי וצ
 -רַאפ ענעדיא-קראמ עשיווטיל ַא ..,"טנעצקַא, ןעשיווטיל רעזנוא
 ,"קַאר, סע טסייה רהיא ייב .סבערק טרָאװ םעד טינ טהעטש
 -ָאד יד זיא סלַאפנעדעי .טינ ךיז יז טליש "סַאר , ןייק טימ ןוא
 .טייצ ןיימ ןיא לעקיטרא רערַאבגנַאג ןייק ןעוועג טםינ הללק עניז
 -עג טינ ףירנאב ןייק סיוועג יז טָאה "רַאטַאק-קָאטש , ַא ןופ ןוא
 טלהעמ סע .תוללק ייווצ עזיד ןהֶא סיוא רעבָא טמוק יז ,טַאה
 ןיא ןעמ טָאה קרַאמ-שיפ רענליו ן'פיוא .םינ םשה ךורב רהיא
 ןעכייר ךילמיצ ַא ןעלעטשפיונוצ טנעקעג ןערהָאי עשימייה עניימ
 .ךוברעטרעוו ןעשידיא

 ךיז ךיא בָאה ,רעבייוו-קראמ רעגרעבמעל יד ףיוא גידנעקוק
 ,טירטס ןָאטגניװיר ףיוא ,קרָאי וינ ןיא זנוא ייב זַא ,טנָאמרעד
 -טרַאקשוּפ עשיווטיל ַא יו ןערעה וצ טייהנעטלעז ןייק טינ זיא
 רענאיצילַאנ רהיא טימ "ןושל , ןיא ךיז טרעהרַאפ עקרעלדעּפ
 -עד / אזַא ייב טלעטשענּפָא לָאמא ךיז בָאה ךיא .ןיטנערוקנָאק
 עלופטנַאלַאט ןעװעג ןענייז סנירעמענ-לייטנַא עדייב ,?עטַאב
 -החכות טימ טרענודעג ןוא טצילבעג טָאה ,ָאזלַא .סעקרעטליש
 טנעקעג ןעמ טָאה ,סנענירעביא .שידיא יילרעדייב ףיוא ,ךארּפש
 רעטרעוו יד טימ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןעהעטשראפ ייז זַא ,ןהעז
 "ומיא עשידיא ןעטרָאז ענעדישרַאפ יד ואוו ,קרָאי וינ ןיא ךיוא
 יד וצ טניואווענוצ ןיוש ןעמ טרעוו ,ןעמַאזוצ ןעניואוו ןעטנַארג
 יד ןעבָאה ךָאנ וצרעד .ןעכַארּפשסױא ןוא ןעטקעלאיד עדמערפ
 טכיורבעג עטַאבעד רעייז ןיא רעבייוו רעטירטס ןָאטגניוװיר ייווצ

 ןושל רעכילטפאשניימעג ַא זיא סָאװ ,שידיא רענַאקירעמַא ךס ַא
 ,ייז ויב |

 -מעל ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,גָאטיירּפ ןעטייווצ םעד
 עטלַא רהעז ַא יװ ןהעזעגנ ךיא בָאה ,"להוש רעד רַאפ , רעגרעב
 ןעשרַאק עלעגרעב ַא ייב טציז םינּפ ןעטשטיינקוצ ַא טימ ענעדיא
 ערהיא ,ןעסעזעג ןיא יז ;?!רעקוצ טימ עװַאק, :טיירש ןוא
 -ךַאֿפ םינּפ ןעטלַא רהיא ,ןעסָאלשעגנעמַאזוצ טנעה ענרענייב
 יז ןיא ןעטונימ רֶאֹּפ א .טייז ַא ןָא טקוקעג ןוא ,טמירק
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 ַא ךיז יז טָאה ,גנולצולּפ ,ןַאד ןוא ,ןעניוושענ ןוא ןעסעזעג ױזַא

 :יירשעג ןעזייב ַא טימ ןָאטעג ּפַאכ

 !רעקוצ טימ עװַאק ! רעקוצ ---
 -עּפש ןעטונימ רֶאֹּפ ַא .ןערָאװעג ןעגיוושטנא רעדיוו זיא יז

 -ענסיוא סעכ טימ ןוא ןָאטעג פאכ ַא רעדיוו ךיז יז טָאה רעט

 : ןעירש

 !רעקוצ טימ עווַאק ! רעקוצ ---

 ...רעטייוו ױזַא ןוא

 רעד ןעװעג אמתסמ ןיא רעקוצ טימ עװַאק ןֹופ םעט רעד

 טנעקעג ךיז טָאה יז סָאװ ,לעמיה ןופ ?ערעלעט רעטסלַאמשעג

 : ,ןעלעטשרָאפ
 ייב לעבייוו-קראמ עגנוי ַא ןעסעזעג זיא טרָא רעדנַא ןַא ןיא

 יורפ ערעטלע ןַא ןעסעזעג זיא רהיא ןעבעל ןוא ,טיורב ךאלבעל

 ַא ןעטַאלרַאפ ןיא ןעטלַאהעג טָאה עננוי יד .,ךאלכעקעל טימ

 וצ טדערעג ךיוה יז טָאה ייברעד ןוא ,ךאלייל ַא רעדָא ,דמעה

 ,"עיפלעדַאליפ , טרָאװ סָאד טרעהרעד בָאה ךיא .עט'נכש רהיא

 ,רעטנהענ ןעגנַאנענוצ ןיב ךיא ןעוו ."ָאנַאקישט , ךָאנרעד ןוא

 ןוא ןַאמ רהיא ןענעוו סעּפע טלהעצרעד יז זַא ,טרעהעג ךיא בָאה

 רעכלעוו ,רעגָאװש רעד רענָאװש רהיא טימ םהיא טכיילנרַאפ

 ןַאמ רהיא ןוא ,רצוא ןַא ,דלָאנ ַא זיא ,אקירעמא ןיא ךיוא זיא

 טינ ךיוא אמתסמ זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ ןוא "ןַאטַאלרַאש , ַא ןיא

 טימ ןוא טכידענ טדערעג טָאה יז ,לעטיט-ןערהע ןייק ןעוועג

 -ענוצ רעווש ךיז גידנערעהוצ טָאה ענעדיא ערעטלע יד ןוא ,האנה

 -םיז ױזַא רעבָא .ּפָאק ן'טימ טלעקַאשענוצ נירעיורט ןוא טצפיז

 ןעירשעג עלייוו עלַא יז טָאה ,ּפָאק ן'טימ גידנעלקָאש ןוא גידנעצ

 ןעבָאה ױזַא ךיא לָאז ,ךאקעל עטסעב יד !ךאקעל, :םלוע םוצ

 "! הסנרּפ

 ןעמוקעגסיורא ןענייז ןעגנַאזענ-ביול עשיטסאיזוטנע ערהיא

 ,טנָאלקאב ןעצימיא טלָאװ יז יו ױזַא ,עטרעיורטרַאפ ,עטצפיזרַאפ
 טָאה יורפ ערעגניא יד :רעטייוװ ןעגנַאנעג סָאד זיא ױזַא ןוא
 ַא טימ ןוא ,טרעהענוצ ךיז טָאה ,ערעטלע יד ,יז ןוא ,טלהעצרעד

 .ךאלכעקעל ערהיא טבױלעג יז טָאה ןוגנ ןעגידנענייוו ןעדנעצפיז
 ןעשידיא םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ,ייברעד טייוו טינ
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 עשילוּפ טימ עלענעוו ַא ןענאטשעג ןיא ,?הוש רעד רַאפ קראמ
 ןַא זיא ,טריסערעטניארַאפ ?עיצעּפס טָאה ךימ סָאװ .רעכיב

 -ירוצ רעטלַא ןַא ןיא תואּפ רֶאּפ עמַאזיורג ַא טימ דיא רעטלַא

 ,ייברעד ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,דרע רעד זיב עשעקעב רענעס

 ןיא לעכיב סָאד .ךאלכיב עשיליוּפ יד ןופ םענייא ןיא טפיטראפ

 ,ןעזעלעג םהיא רע טָאה ,ָאזלַא .רענעטינשענפיוא ןייק טינ ןעוועג

 טָאה ןעמ .ךאלטעלב עטנינייארַאפ יד ןעשיווצ גידנעקוקניירא

 טזעל רע זַא ןוא טוג שילוּפ טהעטשראפ רע זַא ,ןהעז טנעקעג

 ַא ןעזעל לָאז טרָאס ןעזיד ןופ דיא ַא זַא .טיטעּפַא סיורנ טימ

 -נעמנוא ןַא ןעוועג ץַאלּפ-סטרובעג ןיימ ןיא זיא ,לעכיב ןעשיסור

 .ענעצס עכיל

 -ַאנמיג רעשידיא א זןיא "?הוש רעד רַאפ, טרָא ןייא ןיא

 ןעזעלענ ןוא ןעסנירג טימ סעקישַאק עכילטע ייב ןעסעזעג טסיז

 טָאה יז .?ערעטסעווש ַא ענייז ןעמוקעננָא זיא דלַאב .,לעכיב א
 -ענ םהיא ףיױא ןוא טנעה ענייז ןופ ?עכיב םעד ןעסירעגסיורא

 ענייז טגיסעלכַאנרַאפ רע סָאװראפ ,(שיליוּפ ףיוא) ןעיירש ןעמונ
 ןעביוהענפיוא טָאה טסיזאנמיג רעד .,רעלדנעה סלַא ןעטכילפ

 ןעמונעג רע טָאה ,םינּפ ןעטמירקרַאפ ַא טימ ,ןוא לעכיב םעד
 .סעקישַאק ענייז ןיא ןענעלענ זיא סָאװ ,חהרוחס יד ןעפורפסיוא

 ןערעכעה ַא טימ רעבָא ,עבלעזסָאד ןָאטענ ךיוא טָאה עלעדיימ סָאד

 ױזַא ןעירשעג טָאה טסיזַאנמיג רעד ;קשח רהעמ טימ ןוא לוק
 -יילק ַא ,רעטָאפ רעייז ןעמוקענוצ זיא דלַאב .,דלַאװעגרעביא יו

 טימ רעבָא ,עלעדרעב עצרַאװש עקניניילק ַא טימ עלעדיא רעקנינ

 רעד טָאה ןַאד ןוא ,ן'תואּפ עטרעטנָאלּפראפ עטכידעג עסיורג

 רעטָאפ רעד .טפארק רהעמ טימ ןעיירש ןעמונעג ךיוא לענניא

 .ָאירט ַא ןערָאװעג ןיא טעוד םעד ןופ .ןעירשעג ךיוא טָאה

 ןיימ ןיא ןיא עלָאר רעזיד ןיא טסיזאנמינ א טימ ענעצס ַאזַא

 טלָאװ זנוא ייב .ךאז עכילנעמנוא ןַא ןעוועג ךיוא םייה רעטלַא

 .טקישעג טינ עיזָאנמינ ןיא דניק ַא עילימאפ עמירָא ַאזַא

 גרַאב ַא ייב דרע רעד ףיוא ןעסעזענ זיא ענעדיא רעדנַא ןַא

 ןעועג ןעצנאנ ןיא ןענייז טנעה ערהיא ,סעדָאנַאי עצרַאוװש

 ןהעזענסיוא ןעבָאה ייז ;טפַאז עדָאנַאי רעד ןופ טיור-ךילהָאלב

 ןעוועג ןענייז רָאה עטַאװעלדוק ערהיא .טולב ןיא טקנוטעגנייא יו
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 -ליוו ַא ןופ דליב ַא ןעמוקעגסיורַא זיא סע .,ןערעדעפ טימ לופ

 ןעגנַאגענוצ רהיא וצ רעבָא זיא .הפשכמ רעטניטולבראפ ,רעד

 ןעלכיימש ןעמונעג רהיא וצ טָאה יז ןוא ,עלעדיימ עקניניילק ַא

 "עג זיא הפשכמ רעד ןופ זַא ,לעכיימש ןעשיטַאּפמיס ַאזַא טימ

 .עביל-רעטומ ןופ דליב רעדנענייש-ןענוז ַא ןערָאװ

.6 

 -- .םייקשידיא -- .גרעבמעל ןופ ןעקורדנייא ערעטייוו
 -- ,להוש רעטלַא רעד ןיא רעדיוו -- .ןעטסיזַאנמיג ץשידיא
 ,טכַאנוצ-גָאטיירפ א ןיא ןעסַאג עשידיא יד ךרוד ריצַאּפש א

 םעד םורַא קרַאמ רעד -- .סעּפַאק -- .גנַאזעג --- .תולד
 .ןעקַאילָאּפ ןוא רענעטור -- .טַארטסיגַאמ

 םעד ןיא ךיא בָאה ,גרעבמעל ןייק ואקַארק ןופ גידנערהַאפ

 ןעו .רענרעבמעל ַא ,ןעדיא ןעמורפ ַא טימ טדערוצ ךיז ןָאגאוו

 ךַאמ ַא רע טָאה ,טדָאטש ןייז ןעגעו טגערפעג םהיא בָאה ךיא

 ; טגָאזעג ןוא טנַאה ן'טימ ןָאטעג

 ! ןערָאװעג עילַאק זיא גרעבמעל ---

 סָאװ ןיא --- .טגערפענ ךיא בָאה -- ? רהיא טניימ סָאװ ---

 ? ןערָאװעג עילַאק טדָאטש רעייא זיא

 ןעקנַאב יד ..טייקשידיא ןיא ,טפעשעג ןיא !ץלַא ןיא ---

 טָאה ,ןעטָארקנאב ךס ַא ָאד ןענייז סע .טינ טלענ ןייק ןעגרָאב
 ,טיױט זיא סע ןעדלונ א ןעיורטעג וצ ארומ ןעמ

 1 ? טייקשידיא ןוא ---

 .ךאווש רהעז נרעבמעל ןיא זיא טייקשידיא --

 ,טדָאטש רענאיצילַאנ רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 יז ןיא טייקשידיא וצ נוצאב ןיא זַא ,טנידנוקרע ךיז ךיא בָאה

 טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא יוװ ,רהעמ ךָאנ "ןערָאװעג עילַאק,

 ,רעטרעוו ס'נעדיא םענעי ןופ

 ,תבש ,ןענרָאמ ףיוא .נָאטיײב גָאטיירּפ ןעמוקעג ןיב ךיא

 עשידיא ?הָאצ רעסיורנ רעד ןופ ןערָאװעג טשַאררעביא ךיא ןיב

 -ענ רעשידיא רעדעי טעמכ ,ןעפָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמָארק

 םעד ןופ ןעשינעפיט יד ןיא טקוררַאפ ןעוועג טינ זיא סָאװ ,טפעש
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 פייט ןעשידיא םעד ןיא .ןעּפָא ןעוועג זיא ,לַאטרַאװק ןעשידיא
 יו ,טפעשעג טימ טרעדורעג ךיז טָאה סָאג גיוודול לרַאק ןופ

 פרַאק טפלעה רענרעדָאמ רעד ףיוא ןעמָארק יד .ךָאװ ןעטימ ןיא
 ,ןעפָא ןעוועג ןענייז ייז זַא ןוא ,עשידיא ךיוא ןענייז סַאג גיוודול
 עגיטייז יד ףיוא ,ךילדנעטשראפטסבלעז ןעוועג רימ ייב ןיוש זיא
 בור סָאד ןעבָאה ,סאג גיוודול ?רַאק ןופ ךיז ןעהיצ סָאװ ,ןעסַאג
 ,פעדנַאה רעייז טרהיפענָא ךיוא ןעטיילק עשידיא

 בָאה רעליימ יד ןיא ןעסָאריּפַאּפ טימ טייל עננוי עשידיא

 רימ רַאפ ןיא ץלַא סָאד .טירש ןוא טירט ףיוא ןהעזענ ךיא
 ַא סלא טלעטשעגרָאפ גרעבמעל ךיז בָאה ךיא סעיינ ַא ןעוװעג
 .טדָאטש עשידיא עמורפ

 טירט ףיױא ןעסַאנ יד ףיוא ךיא בָאה טייצ רעבלעזרעד ֹוצ

 רענעסַאלטַא ןַא ,לעמיירטש ַא ןיא ןעדיא א טנענעגאב טירש ןוא

 עמורפ יד ,ןעקָאז עסייוו טימ ךיש ןוא לעטרַאנ ַא טימ עטָאּפַאק

 -נייה יד ןוא ,געוו רעייז ןעגנַאגעג ךיז ןענייז ןעדיא עשידָאמ-טלַא
 ןעגנַאגעג ךיז ןענייז רעליימ יד ןיא ןעסָאריּפַאּפ יד טימ עניט
 ץנאג ַא סלַא טכארטַאב ןערעדנַא םעד טָאה רענייא ,געוװ רעייז

 .ננוניישרע עכילריטַאנ

 עטלַא יד ןעקוקאב ןעגנַאנעג ןיב ךיא ןעוו ,ןענרָאמ םענעי
 ַא נידנענװַאד ןענופעג רהיא ןיא ךיא בָאה ,?הוש רענרעבמעל

 ,ךיז טהעטשראפ סע .דרעב עטלָאנעג טימ ןעדיא לעסיב עשביה

 רעבָא ;ןעדיא לעמיירטש ןופ ןענאטשאב זיא טעטירָאיַאמ יד זַא
 ןהֶא רעדָא םיתילט ןיא) ןענַאטשענ ןענייז ייז טימ ןעמאזוצ

 -סיזַאנמיג .ןהעזסיוא "ןעשיסרוקיּפַא, ןַא טימ ןעשנעמ (םיתילט
 או ןעועג זיא סע ,ל?הָאצ עשביח א ןענופעג ָאד ךיא בָאה ןעט
 ןעמונעגטימ ייז סעטַאט עשידיסח ערעייז ןעבָאה ,טייצ-עיצַאק
 ןַא ןיא ,ןתואּפ עגנַאל רעייהענמוא טימ דיא ַא זַא .ןענוװַאד

 ךיז ןעבעל להוש ןיא לָאז ,לעטרַאג ַא טימ עציפושז רענעסַאלטַא
 ןעכלעו ,דליב א ןיא סָאד ,טסיזאנמינ א ןהוז ַא ןעבָאה

 .ןהעזעג טינ לָאמנייק ךיוא טדָאטש-טרובעג ןיימ ןיא בָאה ךיא
 ,עיזַאנמיג ןיא דניק ןייז ןעקיש לָאז דיא רעשיסור רעמורפ ַא זא

 זנוא ייב ןיוש ןערהָאי רעניצעביז יד ןופ עדנע םייב זיא סָאד
 טרָאז רעד ןעוועג טינ רעבָא ןיא סע .עניוװָאנ ןייק ןעוועג טינ
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 ענעסַאלטַא ןַא ןוא תואֿפ עגנַאל טנָארט רעכלעוו ,דיא רעמורפ
 .ַאזַא עמאנסיוא ןַא ןעפָארטעג לָאמא טָאה רשפא .עציּפושז

 ,טירש ןוא טירט ףיוא ןהעזעג רעבָא סָאד ןעמ טָאה ןעיצילַאנ ןיא

 יד .ןוז עסייה א טקוקעגניירא טָאה רעטסנעפ יד ךרוד
 ,סעטָאּפאק ענעסַאלטַא עצראווש טימ טעשטסילבעג טָאה ?הוש

 -עלַאב יד ןופ עגינייא .תורטע ענרעבליז ןוא םיתילט עסייוו
 ךַאלמיירטש יד זיולב .ייז ןיא ןהעש רהעז ןעוועג ןענייז םיטַאב
 ךיז ןעמ ןעק ןעלטיה ערעשיטעטסענוא ןייק .טרעטשענ ןעבָאה

 ןעטוג ןופ טכַאמעג זיא ?עמיירטש יד ןעו .ןעלעטשרָאפ טינ

 טגָארט סָאװ םעד וצ יז טינ לָאמַא .השקשינ ךָאנ זיא גרַאװרעטופ
 רעמערָא ןא ןופ רעבָא זיא יז ןעו .ןח ןוא עדריוו רַאנָאז רהיא
 זיא ןַאד ,וצרעד טלַא ךָאנ זיא ןוא ,ערַאוװק ןוא ערַאד ַא ,לעכלעפ
 -מיירטש בור סָאד ,טפאהלעקע ךילקריוו ךַאלעקע ערהיא טימ יז

 עניד'הרצ ,עשי'נצבק ןענייז ,סָאנ ןיא תבש טהעז ןעמ סָאװ ,ךאל

 .שימָאק סא טהעז דיא רעטסנעש רעד עכלעוו ןיא ,סעטַאמש

 ."תבש דובכל , ןעמ טגָארט סָאד ןוא

 טָאה ,העש עבלַאה ַא טכארבראפ ?הוש ןיא בָאה ךיא ןעוו
 יד ןענעלפיונוצ ןעמונעג טָאה ןעמ .ןענװַאד טגנידנעעג ןעמ

 ערענעלק ,ןעּפורג ףיוא טלייטוצ ךיז טָאה םלוע רעד .םיתילט
 ייוצ םורא ןעבילקעגמורא ךיז טָאה לעדער ןייא .ערעסערג ןוא
 ,הרות לעקיטש ַא ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,םידמול

 סעינַאּפמָאק טימ ןעמַאזוצ להוש ןופ ןעמוקענסיורא ןיב ךיא

 ןעזיולק ןוא ןעלהוש ערעדנַא ןופ ןעגנַאנעג זיא ןעמ .םיטַאבעלַאב
 טונ) "!תבש טוג, :טרעהעגנ ךיז טָאה ןעטייז עלַא ןופ .ךיוא

 ' ןיא ןעּפורג עזעיגילער עניטלעו-טלַא עזיד ןעשיווצ ןוא "! תבש
 טָאה רענייק ןוא ןעדיא ַא טימ עקשָארד א ןערהָאפעגכרוד דלַאב
 .טקוקעגמוא טינ וליּפַא ךיז

* * * 

 ךיא בָאה סטכַאנױצ-גָאטיירּפ ןוא גָאטיירפ ןעטסקענ םעד
 ןעשידיא ן'רעביא גידנעהעגמורא טכארבראפ ןעדנוטש עליפ

 ןערעומ ךס א טימ לאטראווק רעסיורג ַא זיא סע .לאטראווק
 גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא סע .רועיש א ןהָא טייקמירָא טימ ןוא
 זיא ,רעטסניפ ןערָאװעג זיא סע ןעו .טנעװַא רעסייה ַא ןוא
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 םוטעמוא ןענייז רעטסנעפ יד .ןערָאװענ טינ טעמכ רעלהיק

 רעדניק טימ רעבייוו ןעסעזענ ןענייז ןעריט יד ייב .ןעפָא ןעוועג

 -ענ רעדָא ןעזױלק יד ןיא ןעװעג בור סָאד ןענייז רענעמ יד)

 -ָארט יד רעביא גידנעהעג ,(טסעומשעג ןוא סַאנ ן'פיוא ןענַאטש
 -בייל ןהעז טנעקעג רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד ןעמ טָאה ,ןערָאוט

 יד ןופ טלאהניא ןעצנַאג םעד ןוא ,טכיל עטשנעבעג טימ רעט

 | .ןעשזַאטע עטשרעטנוא יד ףיוא ןערעמיצ-טנָארפ

 .ןעועג טינ הריד ַא ןיא רעמיצ ןייא יו רחעמ זיא בור סָאד

 ןעועג רעמיצ ןעניצנייא םעד ןיא ןענייז רעצעלּפ עטסיימ ןיא ןוא

 .טכיל טימ רעטכייל רָאֹּפ ריפ רַאנָאז רעדָא יירד רעדָא ייווצ א

 ןעבָאה ייז ןוא ,רעגרעבמעל טימ ןעכערּפשענ טָאהעג בָאה ךיא

 ןערעמיצ עניצנייא עליפ ןיא ןַא ,קורדנייא ןיימ טגיטעטשאב

 .סעילימאפ רהעמ רעדָא יירד ,ייווצ וצ ןעניואוו

 ױזַא טעמכ ,ךיוה רהעז ןעוועג נרעבמעל ןיא זיא טלעג-הריד

 ָאד ןיא סע ןעוו וליפַא ,ןעטסנידרַאפ יד ןוא ;קרָאי וינ ןיא יו

 א ןעװעג זיא תולד רעד .עניילק רהעז ןענייז ,טייברַא ךס ַא

 ,רעכילקערש

 -נעפ ן'טימ סיורא טמוק רעכלעוו ,?ערעמיצ םעניילק ַא ןיא

 רעטסנעפ ן'כרוד רימס רעטיילנאב ַא טָאה ,סָאנ ן'פיוא רעטס

 ףיוא .טנַאװעגטעב גרעב ייווצ טימ ןעטעב ייווצ ףיוא ןעזיוועגנָא

 ענעדיא עטלַא ןַא .טכיל רָאֹּפ ייוצ ןענַאטשעג ןענייז שיט ַא

 טלעקַאשעג ךיז ,סַאנ ן'םיוא טקוקעג ,רעטסנעפ ןעבעל ןעסעזענ זיא

 .גינעווסיוא ףיוא סעּפע טנָאזעג ןוא

 רימ טָאה -- ,סעילימַאפ ייווצ ערעזנוא ןעניואוו ָאד ---

 סָאד ןענייז ךילטנעגייא רעבָא --- ,קינעמילּפ א רערהיא טרעלקרע

 ןוא טארייהראפ ןיוש זיא עניזוק ןיימ םירָאװ ,סעילימַאפ יירד

 ןיימ וצ ֹוצ ייז ןענעכער רימ .ןַאמ רהחיא טימ ָאד טניואוו יז

 | .החּפשמ ס'רעטומ

 .ןָאזרעּפ ןיינ טניואוועג רעמיצ םענעי ןיא ןעבָאה לכה ךס ןיא
 ערענרע ךס א ןאראפ ןענייז סע זא ,טנאזעג רימ טָאה ןעמ ןוא

 ,ןעֶלַאפ

 ןהעזעג ךיא בָאה זיוה רעזיד ןופ קאלב רעקרָאי וינ רֶאַּפ ַא

 ,טייקמירַא רערעפיט ךָאנ ןופ סנעכייצ
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 -םיוא ךיז טָאה עכלעוו ,לעזיילק ַא טקרעמאב ךיא בָאה ָאד
 ,ןעפָא ןעוועג ןענייז רעטסנעפ יד יו ױזַא .סַאנ ןופ טנעפעעג
 עזיד .?ערעמיצ עלעקערב ַא זיא סָאד זא ,ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה
 -נוא יו רהעמ רעבָא ,ןעשנעמ טימ טקַאּפענ ןעוועג זיא עלעזיילק

 . "ענג טינ ןעטרָאד טָאה ןָאזרעּפ ןהעצרעפ רעדָא ףלעווצ רהעפעג

 -ענ ךיז ןוא "ּפעק יד ףיוא , ןענַאטשעגנ ןענייז ייז .ןיירא טנעק

 .ץיה ןוא טייקענשוד ןופ טקיטש

 ַא ,עטירד ַא ,לעזיילק ַאזַא ךָאנ ןהעזרעד ךיא בָאה דלַאב

 -עמוא .,רועיש ַא ןהֶא ןעזיולק ןוא ךאלזיילק ,עטפניפ א ,עטרעפ

 ןענװוַאד רעֹדָא ןייז תבש ?בקמ ןיא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה םוט

 -ענ ךאלסענ ןוא ןעסַאנ עמירָא יד ןעבָאה םעד ןופ ןוא .בירעמ

 ַא ,ןעגיטעמוא ןַא טימ ,רעדליּפעג ןערַאברעדנָאז ַא טימ טעשזוה

 ךיא זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .רעדורעג-הלפת ןעט'הרצ'רַאפ
 ןופ ,דנעלע ןופ ,תוקחד ןופ רעמָאי םענעטלאהעגקירוצ ַא רעה

 .רעננוה

 ךיא בָאה ,טנעווַא םענעי לעטָאה ןיימ ןיא קירוצ גידנעמוק
 -רעוו יד ןעבירשענפיוא סערעדנַא ןעשיווצ לעכיביץיטָאנ ןיימ ןיא

 : רעט

 ,סורדנייא ןערעווש םעד ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא,
 ."טכַאמעג רימ ףיוא טָאה תבש תלבק רעזיד סָאװ

 ןעטָארטענּפָא קורדנייא רערעווש רעזיד טָאה ץַאלּפ ןייא ןיא

 ,ךאלזיילק יד ןופ םענייא ייב .ןערעדנַא ןַא ראפ ץַאלּפ ןייז

 ַא טרעהעג עדנוטש רעטעּפש ַא ןיא ךיז טָאה ,"ךאלביטש , רעדָא |
 רעד .ןח ןעשילאקיזומ ןוא ?היפענ טימ ?לופ גנַאזענ רעשי'דיסח
 טכליהעג רעבָא טָאה רע .רענירעיורט ַא ןעווענ ךיוא זיא ןוגנ
 קילנ ןעניטסייג טימ :טרעקרַאפ רָאנ ,טיונ ןוא הנאד טימ טינ

 ןענייז ןעמיטש יד .טייקטמיורטראפ רעניד'האנה ַא טימ ןוא

 ױזַא ןעננולקענ ייז ןעבָאה ןעמַאזוצ ןוא ,עטכעלש ןייק טינ ןעוועג

 ,ןעננוטראוורע עטיירב ןופ ,טכַאמ ןופ ןייזטסואוואב ַא טימ יו
 | ,רעייפ טימ ,המשנ טימ ?ופ

 .רעטרעביוצרַאפ א יו טרעהענוצ ךיז ןוא ןענַאטשענ ןיב ךיא
 ןיימ וצ .ןענַאטשענּפָא ױזַא רשפא ךיא טלָאװ טכַאנ עצנַאג יד
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 םלוע רעד ןוא טרעהענפיוא דלַאב ןעגניז סָאד טָאה ,ןערעױדַאב
 .ןעננאנוצ ךיז זיא

*ִ * * 

 יד ןוא ,ךס א ןענופענ גרעבמעל ןיא ךיא בָאה סעפַאק

 ןוא ;ןעיו ןיא יו ,עבלעזיד ןעוועג ייז ןיא ןענייז ןעגנורהיפ
 .רענעיוו יד יו רעסעב ךָאנ ןעוועג ןעלעפעג רימ זיא עװַאק רעייז
 -ירשעג ןַאד ךיא בָאה --- ,עגַארפ-עפָאק יד טפערטַאבנַא סָאװ,
 -טּפיוה יד סלַא ,גרעבמעל רַאפ טמיטשענ ךיא טלָאװ -- ,ןעב
 ",ךיירטסע ןופ טדָאטש

 "ַאװַאשרַאװ, ןעווענ זיא עפַאק רעטסכייר ןֹוא רעטסיינ רעד
 ןעיצילַאג ןופ רעצרעה עשיליוּפ רַאפ זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ א ---
 ןעטרָאד .ןעטסינויצ יד ייב םילשורי יו ,רעייט ױזַא ןעוועג ןַאד
 -עלע ןוא רעטסכייר רעד ןעמוקנעמַאזוצ טנעוװוַא ןיא ךיז טנעלפ
 ןעטסירק רעבָא .ןעטסירק יװ טוג ױזַא ןעדיא ,םלוע רעטסטנַאג
 ןיב ךיא ןעוו .דיא ַא ןעוועגנ ןיא ןיילַא תיבה-לעב רעד .רהעמ
 -עמור ןופ רעטסעקרָא-רענייניצ א טליּפשעג טָאה ,ןעוועג ןעטרָאד
 ,ןעגיוא עצרַאװש עסיורג טימ רענייגיצ ַא -- טנעגיריד רעד .ןעינ
 -עג ךילבעטשכוב טָאה --- לעדיפ טליּפשעג ןיילַא טָאה רעכלעוו
 עלַא טימ ןוא תוחכ עלַא טימ טיײברַאעג טָאה רע .טרעקַאלּפ
 טימ טמאלפענ עילעּפַאק ןייז טָאה טנעווַא ןעצנַאנ םעד .רעדילג
 סנעטסיימ ,םינוננ עשיראננוא ןוא עשיכַאלָאװ ,םינוננ-רענייניצ
 טינ ןעבָאה ןעניוא עסיורג עצרַאװש ס'טנעניריד םעד .עניטעמוא
 רעד ןוא ,םזינַארט ןענידרעייפ טימ ןעצירּפש וצ טרעהעגפיוא

 ןעו ןוא .ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ טרידָאלּפַא םהיא טָאה םלוע
 ,עלייו א ףיוא ןערָאװעג ןעניװשטנַא ןענייז ןעטנעמורטסניא יד
 -עג ,ןעטָאנ טרעטעלבענ ,ןעטָאנ טבוזעג ,טעדַאּפעגמורַא רע טָאה
 .טהורענ טינ טולָאסבַא טָאה רע .ןעצימיא טימ ט'הנעט

 ןופ לייט ַא טכַארברַאפ ןעטרָאד בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא
 -ענ א ןעסעזעג רימ ןופ טייו טינ שיט ַא ייב זיא ,טנעװַא םעד
 ןעטסירק ייווצ -- ןעדיא טימ ןעטסירק ןופ עינַאּפמָאק עטשימ
 יד יװ ןהעז וצ םענעגנַא ןעוװעג טינ זיא סע .ןעדיא ףניפ ןוא
 וצ טרעהענפיוא טינ ןעבָאה ייז .ייווצ יד וצ ךיז ןעמענַאב ףניפ
 ןופ רענוד א טימ ןעסָאשעגסױרַא טּפָא ןוא ייז וצ ןעלכיימש
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 ןופ רענייא סָאװ ,סאּפש ַא סעּפע רעביא רעטכעלעג ןעש'הפינח

 ןענעו ןעגָאז רָאנ סָאד ןעמ ןעק סנענירעביא .טנַאזעג טָאה ענעי

 ףיוא טקוקעג רהעמ טָאה רעטפניפ רעד .,ןעדיא ףניפ יד ןופ ריפ

 ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע ,ןעקַאילָאּפ יד ףיוא יוװ ,בייוו רענעגייא ןייז

 ַא רהעז ןעוועג זיא יורפ ןייז ןוא ,רענהעש ןייק טינ ןוא רערַאד

 עטנאסערעטניא ןוא ענידעבעל רהעז ךָאד ןוא עטלַאק טימ ,ענהעש

 -נעקנעב ַא טימ .טקוקעג עלייוו עלַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעניוא

 זַא ,ןהעז וצ טכייל ןעועג זיא סע .טקוקעג רע טָאה קילב ןעגיד

 טשרוד ןוא בייוו ןייז ןיא טבילרַאפ זיא סָאװ ,ןַאמ ַא זיא סָאד

 .רהיא ןופ טייקמאזקרעמפיוא ןעּפָארט ַא ךָאנ

 ,ןעסענרַאפ טָאה ,עינַאּפמָאק רעד ןיא עטסנעש יד ,בייוו ןייז

 ןעבָאה ןעניױוא ענהעש ערהיא .טלעו רעד ףיוא ָאד ןזיא רע זַא

 .ןעטסירק יד וצ טעשטסַאלעג נינעטרעטנוא ךיז
 א + א

 ַא זיא (לָאה יטיס רעד) טדָאטש ןופ "טַארטסיגַאמ , רעד

 ,רעוקס ן'פיוא .עדייבעג עטנַאסערעטניא-טינ ,עטלַא ,עסיורג
 ַא רָאפ ןענרָאמהירּפ ןעדעי טמוק ,רהיא םורא ךיז טניפענ סָאװ

 ןַאד ךיז ןעמוק רעהַא .גרעבמעל ןופ קרַאמ-טּפיוה רעד --- קרַאמ

 -ָארּפ יד טימ גרעבמעל םורא ןופ סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ ףיונוצ

 ןעיורפ-ספרָאד יד .רענטרענ ,רעדעס ,רעדלעפ ערעייז ןופ ןעטקוד

 רעד ףיוא ןעסעזענ ייז ןענייז ױזַא ןוא ,סעװרָאב ןעמוקעג ןענייז

 .אטיל ןיא סעטרעיוּפ יד יוז ױזַא ,הרוחס רהיא ייב עדעי ,דרע

 -תיבהילעב רענרעבמעל ןעסַאמ ןעבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה סע

 ,רעדליּפעג ַא ןעוועג זיא סע .סעט

  ןעװעג סנעטסיימ ןענייז סעטרעױּפ יד טימ םירעוּפ יד

 ןעװעג ייז ןעשיווצ רעבָא ןענייז סע (רעניַארקוא) רענעטור

 קרַאמ םעד ןוא טארטסינַאמ םעד ןעבעל ,ךיוא עשיליוּפ ענינייא

 עשיסור) "ַאצילוא ַאקסור, טסייה עכלעוו ,לעסענ ַא ךיז טניפעג
 טימ ןעמַארק-ךוב לייצ א ןעניוצענ ךיז טָאה ןעטרָאד .(סָאנ
 ןעגנַאהעגסיוא ןעוועג ןענייז סע ןוא ,רעכיב עשיסור ןוא עשינעטור

 גנורעקלעפאב עשינעטור יד .ןעננוטייצ עשינעטור ןופ ןעדליש

 ןיא ָאד ןוא ,טדָאטש ןעצנַאנ ן'רעביא טעעזוצ זיא נרעבמע?ל ןופ

 .ןעבעל ןעגיטסייג רעייז ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג
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 יו רענעטור ליפ יוזַא טקנוּפ ןעוועג ןַאד זיא ןעיצילַאנ .ןיא

 יד ןענייז ואקַארק ןופ וצ-חרזמ ֹוצ רעפרעד יד ןיא ;ןעקאילאּפ

 יד זיא טדעטש יד ןיא רָאנ ,טעטירָאיַאמ עסיורג א רענעטור

 רהעמ ןעבָאה ןעקאילָאּפ יד .רעקרַאטש גנורעקלעפאב עשיליוּפ

 ןייז וצ טניואוועג ןעווענ ןיוש ןענייז ןוא ןעשנעמ עטנעגילעטניא
 ןעליוּפ ןעוו ,ןעטייצ ענילָאמא יד ןיא יו ,ןעיצילַאנ ןופ רעשרעה יד

 ,הכולמ ענידנעטשטסבלעז ,עקראטש  ַא ןעוועג זיא

 ענידעבעל א טָאהעג ןַאד ןיוש רעבָא ןעבָאה רענעטור יד

 זיא ןעקאילאּפ יד ןוא ייז ןעשיווצ ןוא ,ננונעוואב עלַאנָאיצַאנ

 -ָארק יד ףיוא ןעדליש יד ןענייז רעבירעד .ףמַאק א ןעננאגעגנָא

 ןיוש גרעבמעל ןיא ןעטלאטשנַא עכילטנעפע ןוא ןעלַאזקָאװ ,ןעמ

 ףיוא ןוא שילױוּפ ףױא :ןעכארּפש ייוצ ףיוא ןעוועג ןאד

 ךיז ןעבָאה רענעטור יד .ןעבאטשכוב עשיסור טימ שינעטור

 ןיא עיזַאנמיג עשינעטור א טפמעקענסיוא טאהעג ןַאד ןיוש

 ייז ןעבָאה 1912 ןיא ןוא ,טדָאטש ַא ךָאנ ןיא ןוא גרעבמעל

 ןיא .טעטיזרעװינוא ןעשינעטור ַא רַאפ ףמַאק ַא טרהיפעגנָא

 פהָאצ עשביח ַא ןעווענ ןזיא טעטיזרעווינוא רענרעבמעל םעד

 -וטס עשיליוּפ יד טימ ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטנעדוטס עשינעטור

 .ןעגעלשעג עטפָא טאהעגנ ןעטנעד

 עשידיא ןופ קיירטס א ןעוועג גרעבמעל ןיא ןיא געט ענעי

 ןעבלעז םעד ןעזיווענסיורא ייז ןעבָאה .,סנירעכַאמ-ןעסָאריּפַאּפ

 -עמַא ןיא סנירעקיירטס ערעזנוא יו ,טייקניליװרעפּפָא ןוא טומ

 ,אקיר

517 

 .גנורעניארע ןַא -- .לַאזקָאװ םוצ טהעג סָאװ ייוומארט רעד

 49 שודיעּפ) "רעטעלב , עזיד ןופ דנאב ןעטשרע םעד ןיא

 -מעל טכוזאב בָאה ךיא יו ,ןערָאװעג טלהעצרעד זיא (80 ןוא

 ןייק עזייר עטשרע ןיימ טכַאמעג בָאה ךיא ןעוו ,1882 ןיא גרעב

 בָאה ךיא יװ ,ןעבענענרעביא רוציקב טרעוו ןעטרָאד ,אקירעמַא
 .טדָאטש ןופ טקנוּפ-לעטימ םעד וצ לַאזקָאװ ןופ טּפַאכענּפָארַא ךיז
 ןעטרָאד טהעטש לַאוקָאװ םוצ קירוצ ןערהָאפ רעזנוא ןעגעוו
 : עדנענלָאפ סָאד
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 -דרעפ ן'פיוא ןערהָאפעגנ רימ ןענייז נוצ רעזנוא וצ קירוצ
 טימ ,לעפייפ יד ןערעיוא עניימ ןיא טגנילק םויח דע ןוא ,ןהַאב

 ןוא ;ןעלאנגיס ענייז ןעבעגעג טָאה רָאטקודנָאק רעד רעכלעוו
 םעד ןופ לעטנעה ענעשעמ עדנעשטשילב יד ךיא העז םויה דע

 ,דרעפ יד טרילָארטנָאק טָאה ןַאמרהופ רעד ןעכלעוו טימ ,ףיורש

 ."רעיינ-לענָאּפש ַא ןעוועג ןזיא ייוומארט רעד

 טָאה ,גרעבמעל ןיא ןעוועג רעדיוו ןיב ךיא ןעוו ,1919 ןיא
 רעהעג םעד ןיא ןעכליה וצ טרעהענפיוא טינ ?עפייפ ענעי

 -עגנָא ןיב ךיא ןעוו ,טונימ רעטשרע רעד ןופ .,ןורכז ןיימ ןופ

 ,ןַאד יו עזייר עבלעזיד ןעכַאמ וצ ןעבילקענ ךיז ךיא בָאה ,ןעמוק

 רימ .לַאזקָאװ םוצ טדָאטש ןעטימ ןופ ,רעהירפ רהֶאי 20 טימ
 טימ גנורהַאפרע עניטציא יד ןעכיילנרַאפ וצ טסולנעג ךיז טָאה

 יד ךיא בָאה גָאטימכָאנ ןעסיועג א ןיא .רענידלָאמעי רעד
 ,טכאמענ עזייר עצרוק עגיזָאד

 -קעלע ןַא ןענופעג טציא ךיא בָאה ,ןהאב-דרעפ ַא טָאטשנָא

 םעד טָאהעג רעבָא טָאה לעפייפ ס'רָאטקודנָאק םעד .,ןעשירט

 יד ןוא ,רעהירפ רהֶאי ניסיירד טימ ,ןאד יו ננאלק ןעבלעז

 טציא טָאה "רעביירט , רעד עכלעו טימ ,לעטנעה ענעשעמ

 ענעי יװ טקנוּפ טעשטשילבעגנ טָאה ,רָאטָאמ םעד טרילָארטנָאק

 ןעװעג ןיב ךיא ןָאנַאװדרעפ םעד ןופ לעטנעה עיינ-לענַאּפש
 נונעת ןע'תמא ןַא רימ טָאה טייקכילנהע יד ןוא ,םעד ןיא רעכיז

 .טפַאשרַאפ

 םעד ןעבעל ּפִא ךיז ןעלעטש ןעייוומארט יד ואוו ,ץאלפ רעד
 ךיוא ךיא בָאה דנענענ ןענימורא םעד ןופ לייט ַא ןוא ,לַאזקָאװ

 ,טנעקרעד

18 

 ,גרעבמעל ןיא גניטימ-סַאמ א

 ַא ןעוועג ןַאד זיא ןאמסיק .רד טסילאיצַאס רעטנַאקַאב רעד

 טריטקאדער רע טָאה טייצ רעבלעזרעד וצ .נרעבמעל ןיא טנעדוטס

 -ָאמעדילַאיצַאס רעד, טַאלבנעכָאװ עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד

 יד ןוא ,ןיילק ןוא גנוי ןעוועג ןעטרָאד זיא גנונעַאב יד ,"טארק

 יד ןוא עיצקאדער יד .עטקנערשאב רהעז ןעוועג ןענייז ןעלטימ
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 ןייא ןיא ןעוועג ןענייז רָאטקַאדער םעד ןופ ריטרַאװק-טַאווירּפ

 ,רעמיצ

 רעשידיא רעד ןופ ןעראווענ ןעבעגעגסיורא ןזיא גנוטייצ יד

 -נארא טָאה יז ןוא ,גרעבמעל ןופ עיצאזינַאנרַא רעשיטסילאיצַאס

 ןעגעוו עסנָאנַא יד ןיא עדנענלָאפ סָאד .גנולמַאזרַאפ א טרישז

 -לַאיצָאס ,28 רעמונ םעד ןיא ןערָאװעגנ טקורדענּפָא זיא יז יו ,םעד

 : 1912 ,ילוי ןעט12 םעד ,"טארקָאמעד

 .ןַאהַאק ,בא --- נארטרָאפ,

 .נעג טעװ ,דנעבא ןיא רענייזא 8 ,ילוי ןעט19 םעד ,תבש,

 ןעטלאה ,"סטרעוורָאפ , רעקראי וינ ןופ רָאטקאדער ,ןַאהַאק .בַא

 .נארטרָאפ א

 .11 אנייטשנרעב םיצורח די ?אז ןיא,

 ? אקירעמא ןיא דוי רעד ךיז טבעל ױזַא יו,

 .רעלעה 1 ץַאלּפהעטש --- רעצַארג 1 ץַאלּפדץיז : טירטנייא

 וצ טייהנענעלעג א טציא ןעבָאה רעטייברא רענרעבמעל יד,

 -ידוי רעד ןופ ןעטנַאטנעזערּפער עטסגיטכיוו יד ןופ םענייא ןערעה

 .עמעט עטנַאסערעטניא טסכעה ַא רעביא ננונעווַאב רעטייברא רעש

 -ַאב רעניצנייא ןייק זא ,טגייצרעביא רימ ןענייז רעבירעד,

 "'ןעלהעפ טינ גנארטרָאפ םעד ייב טעוװ רעטייברא רעטסואוו

 ןערעװש א טכַאמענ רימ ףיוא טָאה זיירּפ טירטנייא רעד
 ץַאלּפ ַא רַאפ---.טנעס 8 ןופ ?עטירד ַא--,רעצַארג ןייא ,קורדנייא
 ַאזַא ,.ןהעטש וצ ץַאלּפ ַא רַאפ רעצַארג רעבלַאה ַא ןוא ןעציז וצ
 .ןטלעטשוצרָאפ רעווש ךיז רעטייברַא רענַאקירעמַא םעד זיא תולד

 רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע יד
 -טוג ַא טָאהעג ןעדנעציזרָאפ רהיא סלַא טָאה עיצאזינַאנרָא
 אלא טָאה רע ,רעכערבסונ ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג ןעטנאקאב
 םעד ןיא .גנניטימ םעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ןייז טפראדאב
 ,טנָאמרעד רעבָא ךיז ןעמ טָאה גנולמאזראפ רעד ןופ טנעװַא
 -רַאפ אזא ןערהיפ וצ ףיוא נונעג שידיא ןעדייר טינ ןעק רע זַא
 .ןַאמסיק עסָאנעג ןערָאװעג טמיטשַאב ץַאלּפ ןייז ףיוא זיא ,גנולמַאז

 סָאװ ,לַאז רעטסערג רעד ןעוועג ןַאד זיא "םיצורח די,
 ראפ ןעכיורבעג ןענעלפ נרעבמעל ןופ רעטייברא עשידיא יד
 .םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא סע .ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז
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 -רע ןיא "טארקָאמעד-לאיצַאס, רעמונ ןעטססענ םעד ןיא
 ,גארטראפ םעד ןעגעוו טכיראב רעכילריפסיוא ךילמיצ א ןעניש
 ןעדיא יד ןֹופ ןעבעל סָאד טרעדלישעג בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא

 -עװאב רעטייברא רעזנוא ןופ דנַאטשוצ םעד ,אקירעמא ןיא

 ךיוא בָאה ךיא .גנונעוואב עשיטסילאיצַאס רעזנוא ןוא גנוג

 ןערהאפעגכרוד ןענייז ןעטנארגימע עטשרע יד יװ ,טלהעצרעד

 ןענייז רימ יו ,אקירעמא ןייק געוו רעייז ףיוא ןעיצילאג ךרוד

 -נוא םטָאה רעהכָאנ יו ,ןעכאוו עכילטע דָארב ןיא ןענַאטשעג

 גרעבמעל ןיא גָאט ַא טלעטשענּפָא ךיז נוצ ןעטנארנימע רעז

 טלהעצרעד ךיוא בָאה ךיא .ואקַארק ןיא טייצ עצרוק ַא ןוא

 ן'ווָאקיניעלַא יַאלָאקינ טימ םלוע םע עּפורנג רערעסערג רעד ןעגעוו

 גרעבמעל ךרוד ןערהָאפעגכרוד ןענייז ייז יװ ;עציּפש רעד ןַא

 ןוא וָאקיניעלַא .ןהָאֹפ ַא סלַא הרות-רפס ַא טימ ואקַארק ןוא

 יד ,ךָאו א רעביא ןענַאטשעג גרעבמעל ןיא ןענייז עיטרַאּפ ןייז

 עמעראוו א ןעזיוועגסיורא ייז ןעבָאה טדָאטש ןופ ןעטנענילעטניא

 ןיימ ןיא טרעדלישענ ךיא בָאה ץלַא סָאד .טייקכילדנײרפטסַאג

 -נורא ןענייז רימ יו ,טלעטשעגרָאפ ךיוא בָאה ךיא ןוא ,עדער

  .טדָאטש ןיא לאזקאוו רעגרעבמעל םעד ןופ ןערהאפעגרעט
 : תורוש עדנענלאפ יד טימ ךיז טנידנע טכיראב רעד

 ןעלעוו ייז ביוא זא ,עטלעמאזראפ יד וצ ליפא ןַא טימ,

 שיטסילאיצַאס ַא טגָאלש ייז ןיא ןוא ,אקירעמא ןייק ןעמוק לָאמא

 יד ןיא ןעלעטש ,םי טייז רענעי ףיוא ,טראד ךיז ייז ןעלאז ,ץראה

 רענדער רעד טגידנע --- ,טאירַאטעלָארּפ ןעדנעפמעק ןופ ןעהייר

 / .עטלעמאזראפ יד ןופ ןעטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש רעטנוא

 -טכע ןא ףיוא ןעראוועג טרהיפענ טארעפער רעד זיא ?לכב,

 ,עטלעמַאזרַאפ יד טימ ךערּפשעג סלַא דלַאב ,ןפוא םענאקירעמַא

 ןופ גנורעדליש טימ דלַאב ,עיצַאסרעװנָאק ןופ ןָאט ַא ןיא טעמכ

 -טפַאשנעדייל ַא ןיא ,סאלק רעטייברא ןעשידיא םעד ןיא טיונ רעד

 רהעז ןיא טארעפער רעד .קירָאטער רעכיוה ןופ ןָאט ןעכיל

 -ראפ יד ךרוד ןעמרוטש-לאפייב ןופ ןעראוועג ןעסירעגרעביא טּפָא

 -םאוקרעמפיוא טימ טייצ עצנאג יד ןעבָאה עכלעוו ,עטלעמאז

 -עטש עכילטפאשנעדייל יד ייב ןענייז ןוא טרעהעננייא ךיז טייק

 ,ןעראוועג טריזירטקעלע יו ןעל
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 עסָאנעג םעד טקנַאד ,רעדנעציזרָאפ רעד ,ןאמסיק עסָאנעג,

 ראפ ,רעטייברא עשידיא רעגרעבמעל ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןַאהַאק
 טימרעד טסילש ןוא טכיראב ןעכילריפסיוא ןעטנַאסערעטניא ןייז
 .טנעווַא םעד

 -אזוצ) סרעמאק א ןעמוקעגרָאפ ןיא גארטרַאפ םעד ךָאנ,
 ןענייז ןעסָאנעג עּפורג ערעסערג א רעכלעוו ייב ,(טפנוקנעמ
 ."טסאג רעזנוא טימ ןעסעזעננעמאזוצ טעּפש

 -מעל ןעטנאקאב א ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא טפנוקנעמַאזוצ רעד
 ןעגעוו ץנעדנָאּפסערָאק א ןיא טָאה רשוי .ןארָאטסער רענרעב
 : ןעבירשעג טסונוא ןעטשרע םעד "סטרעוװורָאּפ, ןיא םעד

 ןופ טנעמָאמ רעד ןעוועג זיא לופסקורדנייא סרעדנוזאב,
 טסאג םעד טלעגנירעגמורַא טָאה עינַאּפמאק יד .ךיז ןענעגעז
 ,"רעדיל ערענָאיצולָאװער טימ "ןעגנוזַאב , םהיא ןוא

 :רשוי טביירש ,טסונוא ןעט7 םעד ,רעטייוו ןוא
 טָאה גרעבמעל ןיא ןַאהַאק .בא עסָאנעג ןופ גַארטרַאפ רעד,

 -ייז ןעיצילַאג ןיא טדעטש עלַא ןופ זא ,קורדנייא ַאזַא טכאמעג
 -רָאפ ַא ןעטלַאה ןעמוק לָאז רע ,ןעגנודַאלנייא ןעמוקעגנָא ןענ
 וצ ןע'ןַאהַאק עסָאנעג טיירגעג ךיז ןעמ טָאה ?ארעביא .נַארט
 ןופ רערעטסייגַאב ןוא רערהעל םעד סלא ,םינּפ תלבק א ןעבענ
 ןופ ןעהייר יד ןיא .רהאי גיסיירד טייז רעטייברא עשידיא יד
 םוי א טלהיפעג ךיז טָאה ןעיצילַאנ ןיא רעטייברא עשידיא יד
 ,טסאג םעד ןערעה ןוא ןהעז וצ ןעגנוטראוורע יד בילוצ בוט
 רעדייל .גרעבמעל ןיא קורדנייא ַאזַא טכאמעג טָאה רעכלעוו
 ןעננודאלנייא יד טייצ ןייק ןעבילבעגרעביא טינ םהיא זיא רעבָא
 ,?ןעמענוצנָא

 ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סאוו ,געט ןיינ רעדָא םכא יד
 -?עזעג רעד ןיא ןענופעג ןעדנוטש עליפ ךיז ךיא בָאה ,נרעבמעל
 -ראפ טייצ ךס ַא בָאה ךיא .ןעסָאנעג עגיטרָאד יד ןופ טּפַאש
 ןוא ןעטנעווָא עטסיימ יד רעבָא .ןיילַא ןעריצַאּפשמורַא ןיא טכַארב
 -וֿלנַאב עכילדניירפטסַאג רעייז טַאהעג ךיא בָאה ןעגאטימכָאנ
 טרָאס ןעבלעז םעד ןעזָאלענרעביא רימ ףיוא ןעבָאה ייז .ננוט
 רעד ןופ ןעמוסאב בָאה ךיא סאוו ,רעד יװ ,קורדנייא ןעמענעגנא
 ,ואקארק ןיא עּפורנ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא



 ?עטיּפַאק רעטרעפ

 אפארייא ןיא רעדיוו

 (גנוצעזטרָאּפ עטייווצ)

1 

 עשידיא -- .ןעשילעּפַאק עכיוה יד ָאטינ ,תוברוח

 .ןעטסיזַאנמיג

 טָאה ,גרעבמעל ןיא ןעוועג ןיב ךיא סאוו ,טייצ עצנַאג יד

 םינ ךיז ןיפעג ךיא ןא ,קנאדעג רעד ןעטארטענּפא טינ רימ ןופ

 ,ץענערג ןעשיסור םעד ייב טדָאטש עשיצילַאנ יד ,דָארב ןופ טייוו

 ןעװ ,1882 רהֶאי ןיא ןעכָאװ יירד טכַארבראפ בָאה ךיא ואוו

 עטלא יד ; אקירעמא ןייק ןערהָאפעג לָאמ ןעטשרע םוצ ןיב ךיא

 טקנוּפ-סגנולמאז רעד סלא טנידעג טָאה עכלעוו ,טדָאטש עשיריא

 ןייק עיצארגימע רעשידיא רעסיורג רעד ןופ ביֹוהנֶא םעד ראפ

 .אקירעמא

 29 שזדייּפ ןופ) רעטעלב עזיד ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא

 .ךילרהיפסיוא טלהעצרעד ןעכָאװ יירד עזיד ןענעוו טרעוו (49 זיב

 ךעלטיּפַאק ענעי וצ ייז ןערעהעג עטכישעג רעכילנעזרעּפ ןיימ ןיא

 .ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק ןעק רע עכלעוו ,ןעבעל ס'נעשנעמ א ןיא

 םייה עטלַא ןיימ ,טעװעדָאהעג ךיז בָאה ךיא ואוו ,ענליוו

 .ךיז וצ ןעהיצ וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק ךימ טָאה ,ענליוו

 ,ןיהַא ןערהָאפ וצ טייהנענעלעג ַא טַאהענ ךיא בָאה 1905 ןיא

 (ינַאב ןעטרעפ העז) ןערָאװעג טלהעצרעד ןיוש זיא סע יו רעבָא

 -עלעג יד ןוא ,ןעדנעטשמוא עניטסניגנוא טשימעגניירַא ךיז ןעבָאה

 ןערָאװעג רעדיו רימ רַאפ זיא .,ןעדנואוושרַאפ זיא טייהנעג

 ,םייה עטלא ןיימ ןעכוזאב ֹוצ ךילנעמנוא

 ךיא בָאה ,דָארב ןֹופ טייוו טינ ךיז נידנעניפעג ,טציא ןוא
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 ענעי טכארברַאפ בָאה ךיא ואוו ,טדָאטש רעד ךָאנ טקנעבעג
 יױזַא ,שינעקנעב רענדָאמ ַא טימ .ןעכָאװ יירד עכילסעגרַאפנוא
 אט ,ענליוו טינ ביוא :ןעהירשעג רימ ןיא טלָאװ ץרַאה סָאד יו
 ,.. } דָארב ןייז שטָאכ לָאז

 ,נוצ ַא ףיוא טצעזעג ךיז ךיא בָאה ,1912 ,ינוי ןעט8 םעד
 ןעגנאגעג ןיא רע .,דָארב ןייק גרעבמעל ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ
 רהעמ טינ טרעיודעג עזייר יד טָאה ךָאד ןוא ,םַאזננַאק רהעז
 -יא ןיב ךיא ןעוו ,1882 רהאי ןיא דנערעוו ,ןעדנוטש רַאּפ א יו
 ,ננוטכיר רעטרעקרַאפ א ןיא ןערהאפעג געוװ ןעבלעז םעד רעב
 ַא טעמכ טּפעלשעג ךיז רימ ןעבָאה ,נוצ-ןעטנארגימע רעזנוא ףיוא
 -יורד ןיא .גָאטיײב ןערהָאפעג ךיא ןיב לָאמ ןעזיד .טכאנ עצנאג
 -אווכעג ךיז ןעבָאה ןעננאז .ןהעש ןוא םעראוו ןעוועג זיא ןעס
 .רעדלעפ יד ןיא טיײברַאעג ןעבָאה םירעיוּפ עשינעטור .טעיל
 ןעוועג רימ ןענייז רעדליב יד .רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ עסעוװורָאב
 יד יו טוג יוזא םירעוּפ יד ,ןערהאי רעדניק עניימ ןופ טנאקאב
 -סור םורד ןיא יו ,עבלעזיד ָאד ןענייז םירעיוּפ יד םירָאװ .רעדלעפ
 -עצס רוטַאנ יד ןוא ,ןעקאילַאּפ וצ ךילנהע ןענייז ייז ןוא ,דנאל
 -עג ןיב ךיא ואוו ,דנענעג רעד ןיא יו ,עבלעזיד ןענייז סענ
 .ןעראוועג ןערָאב

 ןעוועג זיא עכלעוו ,עיצנַאטס יד טכיירגרעד טָאה נוצ רעד
 ,עזייר רעצרוק ןיימ ןופ ליצ רעד

 רעהַא ךיא ןיב קירוצ רהָאי ניסיירד טימ טקנוּפ .דָארב
 ןיב טציא ,רהָאי 22 עּפַאנק ןופ ןַאמרעגנוי ַא ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעג
 ,ךיז רעטניה אקירעמא רהֶאי 0 טימ ,רעגירהעי-פ2 ַא ןעוועג ךיא

 -עּפש רהָאי ַא טימ ךיא בָאה םעד ןענעוו ןעקודדנייַא עניימ
 (*,"סטרעוורָאפ , ןיא ןעבענעגרעביא ,1915 ןיא ,רעט

 עניימ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעלקיטרַא ףלע ןופ עירעס א ןיא (*
 -א-רׂאפ עטייוצ יד ,ןערהאי 81 ראפ עניוא ,דָארב ןייק סעזייר ויווצ
 םגידנעעג ןוא ונוי ןעט924 םעד ןעגנאפעגנָא ךיז ןעבָאה ייז ."ןערהאי
 יד ;ןעלקיטרא ןייג טמענרַאפ עזוור עטשרע יד .ולוי ןעט4 םעד
 ּווװצ עטצעל יד טימ ןעצונַאב ךיו ךיא לעװ ָאד .ויווצ -- עטייווצ
 םינ ןעלקיטרא יד ןיא ןענויז עכלעוו ,ןעציטָאנ רעבָא ןעגול רימ ייב
 .ןווז גופלוחעב ךיוא רומ ןעלעוו ויז ןוא ,ןעגנַאגעגנוירַא
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 ואוו ,ץַאלּפ א טכוזַאב ןעמ ןעוו ,ךיז ןעמ טלהיפ 'יוזא יו,
 -נייא יד ןֶא ךיא גנאפ --- ? רהֶאי גיסיירד ןעוועג טינ זיא ןעמ

 ןייק טינ דָארב ןיא בָאה ךיא -- .ןעננורענירע ענעי וצ גנוטייל

 ךיא .דמערפ-דליוו רימ זיא טדָאטש יד .,ןעטנאקאב ןעניצנייא

 ןוא ,ץלַא זיא סָאד .ןעכָאװ יירד טכַארברַאפ לָאמַא ןעטרָאד בָאה

 יירד ענעי ,תמא .ץראה סָאד טּפאלקעג טציא רימ טָאה ךָאד

 ,תמא .ןעבעל ןיימ ןיא עטס'טלוב יד ןעשיווצ ןענייז ןעכָאװ

 טכארטַאב ךיא ןעוו .לאזקיש ןיימ ןעראוועג ןעכָאלשַאב זיא ָאד

 ןעמוקעגניירא רעדיוו טציא ןיב ךיא תעשב ,גנומיטש ןיימ רעבָא

 -עג בָאה ךיא סאוו ,שינעקנעב יד ןא ,ךיא העז ,דָארב ןיא
 יד ןעװעג טינ ןיא ,גרעבמעל ןיא נידנעייז ,רחיא ךָאנ טלהיפ

 .ץראה סָאד טּפאלקעג ױזַא טָאה רעבירעד טינ .ךאז טּפױה

 ןופ דליב ַא ןעגָארטעג ןורכז ןיימ ןיא ךיא בָאה רהָאי גיסיירד

 -ענוצ דליב-ןעקנאדעג ןעזיד טימ ךיא ןיב טציא .טדָאטש רעד

 -וטש דליב סָאד טעוװ טייוו יו .טדָאטש רעניזָאד רעד וצ ןעמוק

 ךיא לעװ ?ןעניפענ טציא לעוװ ךיא סָאװ ,דָארב רעד טימ ןעמ

 יו ,טייקגיהורנוא ןַא ,טייקנירעניינ עפראש א ?ןענעקרעד רהיא

 .סנייא זיא סָאד .טשרעהַאב ךימ טָאה ,גָאטהעװ ןימ ַא

 -ענפיוא טינ טָאה סָאװ ,ננומיטש ַא ןעוועגנ זיא עטייווצ סָאד

 ! רהֶאֹי גיסיירד ! רהֶאֹי גיסיירד ןיוש , :ןעשטּפעש וצ טרעה

 .רהאי 22 יוװ רענינייוו ןופ רוחב א ,רעקניגנוי א ןעוועג וטסיב ָאד

 ַא סלא רעבָא !רעדיו ,אי ...רעדיוו דָארב וטסכוזַאב טציא

 "! ןיצפופ-ןוא-ייווצ ןופ ןַאמ

 א רימ ךיז טָאה ,אקירעמא ןייק טרירגימע בָאה ךיא ןעוו

 גיסיירד ןוא ;ןַאמ רעטלַא ןא סלא ,טלעטשעגרָאפ רענירהעידפ2
 ךיא ןיב טא .טייקניבייא ןא יװ ,ןעמוקעגרָאפ רימ ןענייז רהאי

 !קעװא ןיוש ןזיא "טייקניבייא, יד !ןאמ רעטלַא רעד סָאד

 -ַארעביא ןייק טינ ךיא ?היפ ךָאד ןוא .טינ ךיז טביולנ סע

 אזא טינרָאנ זיא רהאי 82 ."ךיא , רעבלעז רעד ןיב ךיא .ננוש

 גיסיירד יד ןוא ,ןעניימ לָאמא נעלפ ךיא יוװ ,ךַאז עלופסקורדנייא

 ןערעיוהעגנוא ןַא טכאמ סָאד .ךס א ךילקריוו זיא סָאד --- רהאי
 .טינ ךיז טביולג סע ,ָאי .רימ ףיוא קורדנייַא

 ןיא ןעמוקעגניירא ןוא גוצ םעד ןופ סיורא ןיב ךיא ןעוו
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 -פעטימ רעד :טנָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,לַאזקַאװ רעדָארב םעד
 -יטנאק-ריפ א ןיא רע ,קראמ-ןעמָארק רעד זיא טדָאטש ןופ טקנוּפ

 טימ רעטסנעפ יװ ױזַא ,ךעלרעיוט טימ ןעלייצ טָאה רע ןוא ,רעג

 ןעלעו רימ .(ןעטיפוס עגידכעלייק-בלַאה ענעגיובעגסיוא) ןעקרַא
 יד ןיא ךאז עטייוצ א .ןענעקרעד םהיא לעוװו ךיא יצ ,ןהעז

 -ייה עטעטכינראפ ןעצנאגניא רעדָא ענעלַאפוצ עליפ יד ...תֹוברוח

 סָאװ ןוא ..רעצעלּפ ענידייל יד .הפרש ַא ןיא טנערבראפ ,רעז

 ןורכז ןיימ ןופ גיוא ן'ראפ ךיא בָאה ,ןעדיא יד טפערטאבנא

 טָאה ייז ןופ רעדעי טעמכ סאוו ,ןעשוילעּפַאק עכיוה יד טַאהעג

 טפיוקראפ סאוו ,לענניא רעסעוורָאב א .1882 ןיא ןענארטעג

 רענערט-רעסאוו א !שוילעּפַאק ַא טגָארט ,סאג ן'פיוא לעגייב

 ןעכיוה ַא טימ ןֹוא סעציײלּפ יד ףיוא רעפַאװ טימ לסימָארָאק ַא טימ
 ...| םֶאֹק ן'םיוא שוילעּפַאק

 א וצ ןעראוועג ןעניוצענוצ זיא טייקמאזקרעמפיוא ןיימ

 רעד ןיא .?לאזקאוו ןעסיורנ םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא עקדוב
 ןוא דרָאב ַא טימ דיא א ןעסעזענ לרעטסנעפ א ייב זיא עקדוב
 ,ןםלח ַא ןעוועג זיא סָאד ...עקלומראי א ןיא ןוא ן'תואּפ עננאק
 -ענ ךיילג ךיז טָאה טייקמערָא עכילקערש א .רעטייב-דלעג  ַא
 ,.טלהיֿפ

 ןוא שזַאנַאב ןיימ ןעזָאלענרעביא לַאזקָאװ ן'פיוא בָאה ךיא
 ןעגנאגעג ענשימוא ןיב ךיא .טדָאטש םוצ ןהעג טזָאלעג ךיז
 .ןענעקרעד טדָאטש יד לע ךיא טייוו יו ,ןהעז וצ ידכ ,סופוצ

 -קַאפ ןוא תולגע-ילעב ענעסירעגּפָא ןעלַאפַאב ךימ ןענייז סע
 -ַאב ייז ןופ םיוק ךיז בָאה ךיא .תוינסכא ,ןעלעטָאה ןופ סרָאט
 ,ןעסנירג ןופ קרַאמ ַא ייבראפ ןעגנאנענייבראפ ןיב ךיא .םיירפ
 ,רחסמ םענעשארג-בלאה םעד ןהעזענ בָאה ךיא .תופוע ,טכורפ
 ןעטעב ,ךיז ןעכָאק ןעדיא רעכלעוו רעביא ,הסנרּפ עכילנעלק יד
 ,םורא ךיז ןעסייר ,ךיז

 זיב ן'תואּפ טימ דיא רעננוי ַא ןעמוקענ ןעגעקטנא זיא רימ
 יוזא .סמערָא יד רעטנוא רעניה ייווצ טימ ןוא רענלָאק ן'רעביא
 -ַאז רימ ןָאטעג ּפאכ א ךיז רע טָאה ,טקוקאב םהיא בָאה ךיא יו
 -רע םהיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ; רעניה ענייז ןופ זיירּפ םעד ןעג
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 טימ טסוקאב ךימ רע טָאה ,רעניה ןייק טינ ףראד ךיא זא ,טרעלק

 ,קילב ןעט'מולח'ראפ ,ןעניטעמוא ןא
 טּפיױוה םעד טכיירנרעד ךיא בָאה גנאג טונימ ןהעצ א ךָאנ

 רעד ןענייז עכלעוו ,ךעלמערק ןוא ןעמָארק יד ,טסייה סָאד ,קראמ

 ,דָארב ןופ רעטנעצ-לעדנאה

 "יטנאק-ריפ רעד ,ןעטיפוס ענעגיובענ יד טימ ךעלרעיוט יד

 רעניימענלא רעד ;טייז רעדעי ףיוא ןעטפעשעג טימ חטש רעג

 .טייקענדורב ,טייקניטייצראפ ,טייקמירא רעכילקערש ןופ קורדנייא

 .טנעקרעד ךיילג ץַאלּפ םעד בָאה ךיא

 גנורּפש ןייק ץרַאה ןיימ טָאה סעּפע רעבָא !טנעקרעד ,אי

 סָאד ןוא .ןעבילבעג גיטליגכיילג ךיא ןיב סעּפע .,ןָאטענ טינ

 -רעטַאעט עטמהירַאב א ןופ יוװ ?היפענ א : ןעסָארדראפ ךימ טָאה

 -לעוו ןוא ןהעז וצ גנאל ןעטַאנָאמ ךיז טביילק רהיא עכלעוו ,קיטש

 ..ךייא טשיוטנע ,ךילדנע רהיא טהעז רהיא ןעוו ,עכ

 ..קראמ רענעי טינ ןיא סע ןוא קראמ רענעי אי זיא סע

 -לַא רעד זיא ךָאד ןוא ;עבלעז סָאד ,ךיז טכַאד ,זיא ץלַא
 ןיא טאהעג רעמיא בָאה ךיא סאוו ,רעד טינ קילבנא רעניימעג

 -ענ טעװעקַאילבענּפָא רהאי ניסיירד יד ןיא רע זיא .,ןורכז ןיימ

 רהעמ טינ טכארבראפ ָאד ךָאד ךיא בָאה ןעמעלַא ךָאנ ? ןעראוו

 ...רהָאֹי גיסיירד ןופ םָארטש א ןיא ןעכָאוװ יירד .ןעכָאװ יירד יו

 -בא טלָאװ דליב סָאד ןעוו ,רעפערג ןעוועג גנוגערפיוא ןיימ טלָאוװ

 רענעי ןופ טלַאטשענ ןיימ זיא רשפא רעדא ? טמיטשענ טולָאס

 -נע רהיא ןיא ןעבָאה רהָאי גיסיירד יד רָאנ ,עניטכיר א דָארב

 ? טכאמעג ןעננורעד

 טדָאטש רעד וצ ןיב ךיא ןעוו ,םורא ןעדנוטש רֶאֹּפ א ןיא

 .טנעקרעד רעסעב רהיא ךיא בָאה ,ןעראוועג טניואוועגוצ רהעמ

 ,לָאמַא טימ טינ ,םַאזננַאל ןעמוקעגנָא רימ זיא סָאד יו יוזא רעבָא
 | | .ןעראוועג טלעקערבוצ גנורעטסיינַאב ןיימ זיא

 ךָארב זיא טּפיוהרעביא .ןענופענ טינ ךיא בָאה תוברוח יד

 םגה ,ןערהאי ניסיירד ראפ יװ ,ןעזָאלענּפָא יוזא ןעוועגנ טינ ןיוש

 ןעוועג ץלַא ךָאנ ןיא טדָאטש יד .טלהעפענ טינ טָאה טייקמירא

 לעסיבא טלהיפענ ךיז טָאה ךָאד רעבָא ,עטסשי'נצבק יד ןופ ענייא

 ןענייז סע .טייקגיטעט ,עירטסודניא רהעמ ןוא ,רוטלוק רהעמ
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 טינראג ,קיײטּפא רעשביח א ,רעזייה עגיד'השקשינ ענינייא ןעוועג
 ןוא עדייבעג-עיזַאנמיג עסיורג ענייפ א ,לעטָאה רעטכעלש ןייק
 טרָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא .ןערעיומ עש'להק עטענ רַאּפ א ךָאנ
 ,טסָאּפ עשביה א ןעיוב ןיא ןעטלאהעג ךיז טָאה

 ןענייז ייז .ןענופעג טינ ךיא בָאה ןעשוילעּפאק עכיוה ןייק
 סָאד ןעבָאה ןעדיא .עדָאמ רעד ןופ ןעגנאגעגסיורא גנאל ןיוש
 ןעמ יו יוזא ,ןעלטיה ענעשולּפ עגירדינ ,עכייוו ןעגארטעג בור
 ,ןעיצילאג-טסא ןיא םוטעמוא טגָארט

 ןעבָאה ,טייל עטלא ,דָארב ץנַאג ןיא ןעדיא עכילטע זיולב
 ןעועג טניואוועג ןענייז ייז יו ,ןעשוילעּפאק עכיוה ןעגארטעג
 ךיז ךיא בָאה ןעכלעזא ןעדיא ןייא טימ .ןעטייצ עטלא יד ןיא
 .טדערוצ

 ןיוש טָאה רע ןוא ,ןעוועג סָאד זיא רעדיינש רעמערָא ןא
 ן'םיוא קעדוצ רעדנא ןייק .ןעטייברא וצ טַאהעג םינ חוכ ןייק
 .טאהעג טינ לָאמנייק רע טָאה ,שוילעּפַאק ןעכיוה א יװ ,ּפָאק
 .עקלומראי ַא ןעדייס

 יד ,ןעטייצ עגירהאי-גיסיירד-ראפ יד טקנעדעג טוג טָאה רע
 ,ןעטנארגימע עשיסור טימ לֹופ ןעוועג זיא דָארב ןעוו ,רהֶאי רָאַּפ
 -נארנימע רעד ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא ןעזיוועגנָא רימ טָאה רע ןוא
 זיוה יד בָאה ךיא ,רָאטנאק ןייז טַאהעג ןאד טָאה טעטימָאק ןעט
 -עג ךיא בָאה ןעטראד יו ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,טנעקרעד
 פומע ?ראק רעביירש ןעשיכיירטסע-שידיא ןעטמהיראב םעד ןהעז
 ןוא עיצארנימע טימ טריסערעטניא ךיז םָאה רעכלעוו ,זָאצנַארפ
 ןעמענ וצ ?ייטנא ןעיוו ןופ דָארב ךַאנ ןעמוקעג לעיצעּפס ןיא
 -נוא ןופ עכילטע ראפ .טעטימָאק םעד ןופ טייברא רעד ןיא
 ,ןעטלאהעג עדער א ָאד רע טָאה ןעטנארגימע עטנעגילעטניא ערעז
 ךיא בָאה ,זיוה רעד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא תעשב ,טציא ןוא
 שודייּפ ,דנאב ןעט2 העז) ןעגידעבעל ַא יװ ױזַא ןהעזעג םהיא
2). 

 ניסיירד ראפ דָארב ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעכאז יד ןופ ענייא
 ,ןענופעג ןעטרָאד ייז ךיא בָאה טציא ןוא ,ןעוװעג םינ רהָאי
 סָאד .ןעמָארק יד ףיוא (סניאס) ןעדליש עשיסור ןעוועג ןענייז
 טימ ןעביירש רענעטור יד םירָאוװו ,עשינעטור ,ךילטנעגייא ,טסייה



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 168

 ןעשיװצ ןיא רהאי גיסיירד יד ןיא .תיב-ףלא ןעשיסור םעד

 רקיע רעד .גנודליב לעסיבא ןעראוועג טיירּפשראפ ןעסאמ ערעייז

 ןעסקאוועגסיוא זיא ייז ייב סאוו ,םעד ןיא ןענַאטשַאב רעבָא זיא

 ןעלעטשוצנעדירפוצ ,ָאזלא ,םוא .,ןייזטסואוואב רעלאנָאיצַאנ א

 -עג ןעדליש ערעייז רעמערק יד ןעבָאה ,ייז ןיא ?היפענ ןעזיד

 .ךױא שינעטור ףיוא רָאנ ,שילוּפ ףיוא רָאנ טינ טאה

 ענהעש ןיא ךעלגניא ,ןעטסיזאנמיג עשידיא :סעיינ א ךָאנ

 וצ ךילנהע ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעמיטסָאק-עיזַאנמיג עשיליוּפ

 םנענעגַאב בָאה ךיא .ןעריציפָא עשיכיירטסע ןופ סמרָאפינוי יד

 .ןעסַאג יד ףיוא עכלעזא לָאצ עשבכיה ַא

2 

 -דלָאג --- .ריטראװק עגירהאי-גיסיירד-רַאפ ןיימ ךוז ךיא

 רעבַא עטסַאבעלאב עגילָאמַא ןיימ --- .רעטנַאלּפ א --- .סאג

 .ריטראווק יד ךיא ןיפעג ךילדנע -- .על'חרש -- .גנוי וצ

 .םירבק ץרעייט וװ רעייט ןערהאי ענעברָאמשעג ---

 רעד טריסערעטניא ,ךילריטַאנ ,ךימ טָאה ץלא ראפ רהעמ

 .1882 ןיא ריטראווק ףיוא ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא ואוו ץַאלּפ

 "עג בָאה ךיא ואוו ,הנמלא ס'רעכאמרענייז םעד ןופ בוטש יד

 עטשרע יד ןופ עמַאנסיוא רעד טימ) ןעכאוו יירד יד טניואוו

 ךיז ךיא בָאה ךיוא .(29 שזדייּפ ,דנַאב ןעט2 העז .געט רָאּפ

 "דָארב ,רעשילוק ןופ גנוניואוו רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש

 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןענעלפ רימ ןעמעוו ייב ,רערהעלדזיוה ס'יקס

 וצ ןעסָאלשַאב ךילדנע ךיז בָאה ךיא ואוו ןוא ,ןעריטַאבעד ןוא

 רעבָא .(87-98 שזדייּפ ,דנַאב ןעט2 העז) .אקירעמַא ןייק ןערהָאפ

 .ןעזייו טנעקעג טינ רעזייה עזיד רימ טָאה רעדיינש רעטלַא רעד

 לָאמנייק טָאה רע רעדָא ,טקנעדעג טינ ןעילימַאפ ייווצ יד טָאה רע

 .ייז ןופ טסואוועג טינ

 .ריטרַאװק עגילָאמַא ןיימ ןעכוז ןעזָאלעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 רעבָא דלַאב .ןעסעגראפ ךיא בָאה סַאג רעד ןופ ןעמָאנ םעד

 סָאד ,"אטָאלז אצילוא, דליש ןעשילוּפ א ןהעזרעד ךיא בָאה

 ןיא סאג ַאזַא זא ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,"סאג דלָאנ , טסייה
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 ןעטרָאד זַא ,טנעכערענ ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןעווענ עקַאט דָארב ןיא
 ךיא קנעדעג םוראוו ָאט ,טינ ביוא .טניואוועג סָאד ךיא בָאה
 ךרוד העג ךיא ?ןערעדנַא ןייק טינ ןוא ןעמָאנ ןעזיד סעּפע
 בָאה ךיא ואוו ,סַאנ יד !לָאמש וצ רימ זיא יז ,"סַאנ דלָאג,
 ,רימ ךיז טכוד רשפא ןוא, ...ערעטיירב א ןעוועג זיא םניואוועג
 ךָאד זיא סע, .ךיז ךיא טכַארט ,"רעלעמש זיא ?סאג דלָאג , זַא
 טדָאטש רעסיורג ַא ןופ טמוק ןעמ ןעוו זַא ,?לכ רעטלַא ןַא ןיוש
 ,סיוא ךיז טכוד ,לָאמַא ןופ טקנעדעג ןעמ עכלעוו ,עניילק ַא יא
 ... ןעראוועג רענעלק ןענייז ןעסאנ יד זא

 ןיימ ךוז ךיא ,רעזייה יד ףיוא קוק ךיא .רעטייוו העג ךיא
 ,טינ ךאז ןייק רעבָא ןעקרעד ךיא ;  ריטרַאװק ענילָאמַא

 -ַָאה רעטסעב רעד ךיז טניפעג "סאג דלָאג, רעד ףיוא ַאד,
 ןיא ןיא ןעטנוא .רעמיצ א ןעמונעג ןעטרָאד ךיא בָאה ,לעט
 ,ןארָאטסער ןוא עפאק רעגיד'השק-שינ א ןאהראפ לעטָאה םעד
 -וז ןעזָאלעגקעװא רעטייוו ךיז ןוא ןעסעגענּפָא ןעטרָאד ךיא בָאה
 .ישזֲאֿל עטלא ןיימ ןעכ

 בָאה ךיא ,קראּפ םעניילס א וצ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב דלַאב
 ,טנעקרעד ךיילג םהיא

 א ייב טנערפעג ךיא בָאה -- ?עמרַאזַאק ַא ָאד זיא --
 .ןעדיא

 ,ןעזיוועגנָא רימ רע טָאה --- ,עמרַאזַאק יד ןזיא טָא ,אי ---
 טלַאה ןעמ .טינ רהעמ ָאד ןיוש ןעהעטש ןעטַאדלַאס יד רעבָא ---
 -ור א ,רהיא טייז סָאװ .טדָאטש רעטניה רעטייו םציא ייז
 ? רעשיס

 ךיז ץעז ןוא םהיא ךיא רעפטנע --- ,רעשיסור ַא ,אי ---
 יו ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ךיז םורא קוק ןוא קנַאב ַא ףיוא רעדינַא
 -יּפש ןעטַאדלָאס יד יוװ ,ןהעז דנעווא ןיא ןהעג רעהַא ןענעלפ רימ
 עיולב ןיא ןעריציפָא ןופ החנשה רעד רעטנוא רעגעלטכַאנ וצ ןעל
 ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ָאד יװ ,ךיז ןָאמרעד ךיא .סמרָאפינוי
 -יירטסע עניד ,עננַאל רהעז יד טרעכיור ןעמ יװ ,ןהעזעג לָאמ
 סָאד ןענעלפ ןעריציפא .ץיּפש םייב יורטש ַא טימ ןערַאגיצ עשיכ
 ,(38-99 שזדייּפ ,דנַאב ןעט2 העז) ןערעכיור ַאד

 ךיא ואוו ,סַאג יד טינ ?סַאג ךלָאנ , ןיא ,יוזא ביוא רעבָא



 ןעבעל ןוימ ןופ רעמעלב 164

 וצ ריטראווק ןיימ ןופ זא ,קנעדענ ךיא םיראוו .טניואוועג בָאה

 טשרע . ןעטרָאד ןוא סקניל טשרעוצ ןהענ ךיא געלפ סעמרַאזַאק יד

 ,סעמרַאזַאק יד טימ לעקראּפ םעד וצ ןעמוקוצ

 ואוו ,סַאנ יד זא ,סיוא ךיא ןעכער ןעגנורענירע עזיד טיול

 ךיז ףיוא טגָארט עכלעוו ,יד ןייז ףראד ,טניואוועג בָאה ךיא

 :ךיז רעלק ךיא .רימ טלעפעג סָאד ."סַאנ רעבאהדלָאג , דליש ַא

 טרעטנָאלּפוצ רימ ייב "סאנ רעבאהדלָאנ , ןעמָאנ רעד זיא אמתסמ

 ,יונעג ץנאג ליפא קנעדענ ךיא .,?סָאנ דלאנ , טימ ןעראוועג

 ,טרעהעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה סאנ רעבאהדלאג ןייק ןופ זא

 ךיא ,ץרֹוק !קנעדעג ךיא זא ,ךיז טכוד רימ סָאװ עלַאמ רעבָא

 | ."סאג רעבאהדלאג , רעביא קעווא ךיז זָאל
 טזייוו יז ןוא ,"סָאג דלָאנ; יו רעטיירב ןיא סָאנ יד

 ךיא .עטנאקאב עטלא ןא יו לעסיבא סעּפע ,רעשימייה סיוא רימ

 .ךיז הערפרעד

 ..ריטרַאװק ןיימ ךוז ןוא הענ ךיא

 ס'רעכאמרענייז א טניואוועג לָאמַא ָאד טָאה סע ואוו ,ןענערפ

 ןופ עטכישעג א זיא סע .ךיז ךיא םהעש ,ןהיז ייווצ טימ הנמלא

 ...סַאנ ן'פיוא עיצאסנעס א ןעפורסיורַא טעװ סע ,רהֶאי גיסיירד

 טינ זיא סע ,ךיז טכאד ןוא ,סאנ יד ָאי זיא סע ,ךיז טכַאד

 :עדנעגלָאפ סָאד ָאד רימ טרעטש טּפיוהרעביא ..סַאנ יד

 גנעל עטמיטשַאב ַא טאהעג דָארב טָאה ּפָאק ןיא רימ ייב |

 ףיוא ,סַאנ יד ןעװעג ןיא גנעל יד .טיירב עטמיטשַאב א ןוא

 ךיא געלפ סָאג רעזיד רעביא .טניואוועג בָאה ךיא רעכלעוו

 -|א ןופ ךיז ךיא געלפ סאג רעזיד רעביא ןוא ,םוטעמוא ןהענ

 -וצ ךיא ןיב רעבירעד ,ריטרַאװק ןיימ ףיוא ןערעקמוא םוטעמ

 גנעל יד רַאפ ןעלעטשוצרָאפ ךיז גנוטכיר עזיד ןעראווענ טניואוועג

 ,דָארב ןופ

 טדָאטש רעד ןיא ךיא טלָאװ ךוזַאב ןעניטציא ןיימ ףיוא ןעוו
 ץלַא אמתסמ ךיא טלָאװ ,סַאג רעבלעזרעד רעביא ןעמוקעגניירא
 -קאוו רעד רעביא ןעמוקעגניירא רעבָא ןיב ךיא .טנעקרעד ךיילנ
 יד רעביא טדיינש עכלעוו ,גנוטכיר א ןיא ,טסייה סָאד ,סַאנ לאז
 עגנַאל א ןעגנַאגעג ןיב ךיא יוװ יוזא .ריטרַאװק ןיימ ןופ סאָג

 .גנעל יד ןיא סָאד זא ,טלעטשעגרָאפ טציא רימ ךיז טָאה ,קיטש
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 ןַאלּפ רעצנאנ רעד ןעראוועג טשימוצ רימ ייב זיא םעד ןופ
 קרַאטש יוזא רימ טָאה עכלעוו ,"סָאנ רעבאהדלָאנ , ,טדָאטש ןופ

 ,1889 ןיא טניואועג בָאה ךיא ואוו ,סָאנ יד יו ןהעזעגסיוא

 -עד רימ ךיז טָאה סע .טייז א ןָא ןעמוקענסיוא רָאנ טציא זיא

 .ריטרַאװק ןיימ ןעוועג סָאד ןיא ָאד ןא ,טביולגעג טינ רעביר

 טנעלפ ןעמ ןעוו : עדנענלָאפ סָאד טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 -ניה טדָאטש ןופ ,געוו ןעדארג ַא ףיוא ןהעגנ ריטרַאוװק ןיימ ןופ

 ,ץענערג ןעשיסור םוצ ןעמוקוצ ןעמ טנעלפ ,וצ טדָאטש-ן'רעט

 טָאה ןעמ ןוא ,זיא ץענערג רעד ואוו ,טגערפעג טצעי ךיא בָאה

 אלא טָאה סע .גנוטכיר רענעי ןיא ןעזיוועגנָא עקַאט רימ

 ,קורדנייא םעד טניטעטשַאב ,ךיז טכַאד ,טָאה ץלא ,טמיטשעג

 טניל יז סָאװ ,סָאד רָאנ .ךוז ךיא סאוו ,סַאג יד ןיא סָאד זא

 .טרעטשענ רימ טָאה ,טייז א ןא

 עכלעוו ,יורפ א ןהעזרעד ךיא בָאה ,ןעטראד גידנעהעגמורַא

 -ייז םעד וצ ,עטסָאבעלַאב רענילָאמא ןיימ וצ ךילנהע ןעוועגנ זיא

 -ַאבמוא ןא ןעוועג ןיא סערעטניא ןיימס .הנמלא ס'רעכאמרעג

 רימ ןוא ,רעזייה עגימורא יד טקוקאב בָאה ךיא רעכילביירש

 ןיימ רעבָא ,טפַאשרַאבכַאנ יד ןעקרעד ךיא זא ,טכודעג ךיז טָאה

 ניצעביז סנעטסגינייו ןעוװעג טנייה ןיוש טלָאװ עטסָאבעלַאב

 רשפא רעדָא ניצרעפ ןעוװעג זיא יורפ עזיד דנערעוו ,טלַא רהְאי

 יז טהעז רשפא ,סייו רעוו רעבָא .רהאי גיצרעפ-ןוא-עכילטע

 "ניצעביז א זא ,טביולנענ טינ רימ ךיז טָאה סע .גנוי סיוא רָאנ

 טָאה סע ,רוניפ ַאזַא ןוא םינּפ אזא ןעבָאה לָאז ענעדיא עגירהאי

 ןוא ,יז ןיא סָאד זא ,ןעבילג טל עוועג רעבָא רימ ךיז

 .הנמלא רענעי וצ ךילנהע רהעז ןעוועג זיא קילבנֶא רהיא

 יז ביוא ,ןענערפ ןוא ןהענוצ רהיא וצ טלָאװעג בָאה ךיא

 סאנ רעזיד ףיוא טָאה סָאװ ,הנמלַא ס'רעכַאמרענייז א טינ טקנעדעג

 ערהיא רעדָא) יז זיא סָאד ביוא .ןהיז ייווצ טימ טניואוועג לָאמא

 ,ןערעלקרע ץלַא ןיוש רימ יז טעװ ,(טכייליפ רעטסעווש ערעגניא א
 הנמלא יד ואוו ,זיוחה יד ןעזייוו רשפא רימ יז טעוװ ,טינ ביוא ןוא

 רעזייה יד ףיוא ןעקוק ןוא ןהענמורא ןיימ רעבָא .טניואווענ טָאה

 יורפ עזיד ןוא ,טייקמאזקרעמפיוא ןעהיצ ןעמונעג רימ וצ טָאה

 -נוא יוזא ןעראוועג רימ ןיא סע .טקוקעגנ רימ ףיוא ךיוא טָאה
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 "וצפיוא ניפיולרָאפ ןעוועג ןעננואווצענ ןיב ךיא זא ,םהענעגנא

 ייימ ןיא קירוצ קעװא ןיב ךיא .ננומענרעטנוא יד ןעבעג

 ,לעטָאה

 -עג רעד ןענופעג ךיז טָאה ?לעטָאה םעד ןופ טייוו טינ

 םהיא ןוא םהיא וצ ןיירַא ךיא ןיב ,רעכאמרענייז א ןופ טפעש

 -ייז א טניואוועג לָאמַא טָאה סע ואוו ,סייו רע ביוא ,טנערפעג

 ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא .ןהיז ייווצ טימס הנמלַא ס'רעכאמרעג

 ,טריפערעטניארַאפ ךיז טָאה רע .ןעסיוו סָאד ?יוװ ךיא סָאװראפ

 -יירד ראפ סאוו ,ןעקנעדענ וצ ננוי וצ ןעוועגנ זיא ןיילא רע רעבָא

 -וילעּפאק עכיוה יד טימ תוברוח יד םגה) ןעוועג זיא ןערהאי ניס

 "סָאנ רעבאהדלָאנ, ףיוא זַא רעבָא .(טקנעדעג ָאי רע טָאה ןעש

 -עגרעביא טָאה רע זא ןוא ,רעכאמרעגייז א טניואווענ לָאמַא טָאה

 רעדיוו ,ָאזלא ,טָאה .טרעהענ רע טָאה סָאד ,הנמלא ןא ןעזָאל

 ,טמיטשעג

 עכלעוו ,עיצאמרָאפניא ?עקיטש ַא ךָאנ טנעלענוצ טָאה רע
 רעיינ א זיא "סאנ רעבאהדלָאנ  :ןעוװעג ניטכיוו רימ ראפ זיא

 זיא ."סאג רעווענשעל , ןעפור סָאד ןעמ טנעלפ רעהירפ .,ןעמָאנ

 -נייק ןעמָאנ םעד בָאה ךיא סָאװראפ ,טינ שודח ןייק ָאזלא ןיוש

 -נייק ךיוא ךיא בָאה "סאג רעווענשעל , רעבָא .טרעהעג טינ לָאמ

 זא ,קנאדעג םעד טימ טסיירטענ ךיז ךיא בָאה .טרעהענ טינ ?ָאמ

 ןופ ןעמענ יד טפא יוזא טינ ןעמ טכיורב טדעטש עניילק ןיא

 יירד ןעניױאווּפָא ןעמ ןעק ,ָאלא ;עסיורג ןיא יו ,ןעסאנ יד

 .סאג ענעי רעדא יד טסייה סע יו ,ןעסיוו טינ ךָאד ןוא ןעכָאװ

 -יו ,/סאנ רעבאהדלַאנ, ףיוא ןעננאנענ רעדיו ןיב ךיא

 רעדיוו ןוא יורפ ענעי טנענענאב רעדיוו ,זיוה עדעי טקרעמַאב רעד

 ףיוא טקוקעג --- טקוקעג רימ ףיוא טָאה ןעמ .טינרָאנ טימ קעװַא

 ןיא סָאװ .נָאט ןעצנַאנ ַא םורַא ָאד ךיז טהערד סָאוװ ,םעד

 ,טכודעג ךיז טָאה ריס 4? רע זיא רעו ?שנעמ א רַאפ סָאד

 ןהעגוצ .,םינּפ ן'םיוא ןעדעי ייב ןעבירשעגפיוא זיא ענארפ יד זא

 .טנאוועג טינ רעבירעד ךיא בָאה יורפ רעד וצ

 רעד רעבָא ,ןערהָאפוצקעװא ןעבילקענ ןיוש ךיז בָאה ךיא

 "ירד רַאפ ןעוועג זיא ריטרַאװק ןיימ ואוו ,ןהענגרעד וצ שנואוו

 יד .הּפלק א יו ןעסענעננייא רימ ןיא ךיז טָאה ,ןערהַאי גיס
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 בָאה ךיא עכלעוו ,יורפ רעד ןופ ןוא הנמלא רענעי ןופ טלַאטשעג
 סָאד ןיא ,ןערהאפ ןעזָאלענ טינ רימ טָאה ,טנעגענַאב טציא ָאד

 סאוו ,הבורק א רעדא ,רעטסעווש א סָאד זיא 4 יורפ עבלעזיד

 ןיימ טזָאלעגּפא טינ טָאה עגארפ יד ? היא וצ ךילנהע זיא
 .נָאט א ךָאנ דָארב ןיא ןעביילבראפ טזומעג בָאה ךיא .חומ

 סע :טרעלקעג ךיז ךיא בָאה ,טנעווא ןעראוועגנ זיא סע ןעוו

 ;ןעניוא ענירעניינ ןופ יירפ ןייז ךיא לע טציא ;רעטסניפ זיא

 סע .,רהיא טימ ןעדייר ןוא יורפ רעד וצ ןהענוצ ךיא לע טציא

 רהיא ?עוו ךיא זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ,םעראוו ןעוועג זיא

 ןיא קעווא רעדיו ָאזלא ךיא ןיב .ןעסיורד ןיא ןעניפעג רעדיוו

 ,"סאנ רעבאהדלָאנ , רעד

 ןוא ןענַאטשעג ןיא יז .ןענופעג ךילקריוו רחיא בָאה ךיא

 רהיא ֹוצ ךיילג ןיב ךיא .ענעדיא רעדנַא ןַא טימ טסעומשעג

 ,ןעגנאנעגוצ

 --- ,ןעגערפ סעּפע ךייא ייב ליוו ךיא ,רימ טנידלושטנע ---
 .ןעגנאפעגנָא ךיא בָאה

 רהיא סאוו ,טרעדנואוועג גָאט ןעצנאג םעד טָאה רימ ---
 -ניא ןעסיורג ַא טימ ןעפורעגּפָא ךיז יז טָאה --- ,רימ ףיוא טקוק
 ,לעכיימש ןעמענעגנא ןוא ןעכילדניירפ רהעז א טימ ןוא סערעט
 ,ןעצימיא ָאד טכוז רהיא זא ,ןהעזעג בָאה ךיא ---

 ,עטכישעג עצנאג יד טלהעצרעד רהיא בָאה ךיא

 טניימ רהיא --- ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ! על'הרש ---
 !לַאנעס על'הרש

 םוא ,טגערפעג ךיא בָאה -- ?רעדניק טַאהעג יז טָאה --
 -עֿלַאב ענילַאמַא ןיימ עקַאט טניימ יז זא ,ןעגידנוקרע וצ ךיז
 | .עטסָאב

 .טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ןהיז ייווצ ---

 "עג ןיא יז ןא ,טנָאזעג טָאה יז .טמיטשענ ָאזלא טָאה סע

 זיא יז ןא ,טסייה סָאד ,יורפ ?עטריּפיצנאמע , ,ענהעש א ןעוו
 .טמיטשעג ךיוא טָאה סָאד ןוא ,רָאה ענענייא יד ןיא ןעננאגעג

 ,.רעמאה א טימ יוװ טּפאלקעג טָאה ץרַאה ןיימ

 ןיא טנערָאפ ןופ ואוו ,בוטש א וצ טרהיפעגוצ ךימ טָאה יז
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 זיא קירוצ רהֶאֹי גיסיירד טימ .ל?עמערקי-זייּפש עניילק א ןעוועג

 .ןעועג טינ לעמערק ןייק ןעטרָאד

 "יד ףיֹוא -- ? טיובעגרעביא לעסיבַא זיוה יד ןעמ טָאה ---

 יז טָאה ךיוא .,ןערעפטנע טנעקעג טינ רימ יז טָאה עגארפ רעז

 יז זא .ןעראוועג זיא לאנעס על'הרש טימ סאוו ,טסואוועג טינ

 ,עטסָאבעלַאב רעגילָאמַא ןיימ ןופ הבורק ןייק טינ וליפא זיא ןייֵלַא

 םעד ןעגעו וליפא טרָאּפשרַאפ בָאה ךיא ,ךילטייד ןעוועג זיא

 | .ןענערפ וצ
 ,םָארקיזיײּפש רערעסערג א ןיא טרהיפעגניירַא ךימ טָאה יז

 -ערק יד טָאה ןעטרָאד ןוא ,סאנ טייז רענידנעגעקטנא רעד ףיוא

 .ןעטייהלעצנייא רהעמ ןעבענענ רימ ,יורפ ערעטלע ןא ,עקרעמ

 יז ןוא ,סעדא ןייק קעווא גנאל ןיוש ןענייז ןהיז סעל'חהרש ---

 -רע רימ יז טָאה --- ,ךיז וצ ןעמונעגרעבירַא רעטומ רעייז ןעבָאה

 ,טרעלק

 רעוװענשעל ןוא ,טיובענרעביא ?עסיבַא ןעמ טָאה זיוה יד

 ,טרעדנעעג לעסיבא קירוצ גיצנַאװצ רהאי א םימ ןעמ טָאה סאנ

 .טצנאלפאב רעמיוב טימ ,ךיז טכאד

 -ענסיוא ךימ ןעבָאה ןַאמ רהיא ןוא עקרעמערק זייּפש יד

 "עג ךיז טָאה רימ .ןעסיוו ץְלַא סָאד ףרַאד ךיא סָאװ וצ ,טנערפ

 ךיז טביולג ייז זא ,דשח טימ ןעקעמש ןענארפ ערעייז זא ,טכוד

 ןיא טהעטשַאב ריטראווק רענעי ןיא סערעטניא ןיימ סָאד ,טינ

 -עגנייא ןעטראד קירוצ רהֶאי גיסיירד טימ ןיב ךיא סָאװ ,םעד

 .ןענַאטש

 א .ןענופענ ָאזלא ךיא בָאה ,טכוזענ בָאה ךיא סאוו ,סָאד

 .לעטָאה ןיימ ןיא קירוצ ןעננאגעג ךיא ןיב רענעדירפוצ

 -ענ ךיא בָאה ,ןעטלאהטנע טָאה רע סאוו ,עפאק םעד ןיא

 -שיט עכילטע ייב .ןעטנאקיזומ יירד ןופ ?ערעטסעקרא ןַא ןענופ

 -עג ןיא לעשיט ןייא ייב .ךַאש טליּפשעג ןעדיא ןעבָאה ךעל

 ןעסייחעג לָאמ רַאּפ א טָאה רע ,ריציּפֶא רעננוי רענהעש א ןעסעז

 -עלַאב יד ."הוח, דיל עשידיא-שינאקירעמא יד ןעליּפשרעביא

 .דיא א ןיא רע זא ,טגאזעג רימ טָאה עטסָאב

 קראמ ן'פיוא קנעש ןעסיוועג א ןיא זא ,טרעהעג בָאה ךיא

 "עװ ךָאנ ךיא ןיב .רעגניז רעטַאעט עשידיא ןערעה ןעמ ןעק
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 .ננאזעג רעניד'הרצ ץנאנ ַא ןעוועג זיא סע .ןיהַא קעװַא ערעשט
 ןופ דילנטימ רענעזעוועג א ןעוועג ןיא ןעראיטקא יד ןופ רענייא
 לעסיבַא םהיא טימ בָאה ךיא ,דנאלסור ןיא עּפורט-רעטַאעט א
 טנַאמרעד םהיא בָאה ךיא ,רעטַאעט ןעשידיא ןענעוו טסעומשעג
 א ןעבָאה ןענעלפ עכלעוו ,רעגניז רעדיל רעדָארב עטמירַאב יד
 -נָא םעד וצ ןעמוקעג זיא סע עכלעוו ןופ ןוא דנַאלסור ןיא םש
 טינ רעבָא םהיא טָאה סָאד .רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ ביוה
 -עו ענארפ רעד טימ ןעמונראפ ןעוועג ןיא רע ,טריסערעטניא
 .רעלעט ןייז ןיא ןעפרָאװעג טָאה םלוע רעד סאוו ,תועבטמ יד ןעג
 זיא ,רעמערא ןא רהעז ןוא םלוע רעניילק רהעז א ןעווענ זיא סע
 .ענידכעבענ א ןעוועג אזלא עמאננייַא יד

 קראמ ן'פיוא ךיא בָאה ,ןעטראד ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו |
 -אב ןיימ וצ ךילנהע ןעוועג זיא סאוו ,יורפ יד טנעגעגַאב רעדיוו
 יז .ןעצימיא טימ טדערענ ןוא ןענַאטשענ זיא יז ,עטסָאבעל
 ,טלעטשענּפָא ךימ טָאה

 טנערפענ יז טָאה -- ?ןעדירפוצ ןיוש רהיא טייז ,ונ ---
 | ,לעכיימש ןעמענעגנא רהיא טימ

 ראפ רהיא נידנעקנַאד ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,אי --
 ןעק טציא -- .ןעמונעג רימ טימ ךיז טָאה יז סאוו ,הימ רעד
 .אקירעמא ןייק קירוצ ןערהָאפ גיהור ךיא

 םעד ןיא יורפ יד --- ,טגאזעג יז טָאה --- ,טסייוו רהיא ---
 יז .רעדמערפ ַא טייז רהיא זַא ,טינ ךָאד טביולנ טיילק זייּפש
 ,טינ רהיא ךיז טביולג סע .ןהוז א סעל'הרש טייז רחיא זא ,טניימ
 .ןעריסערעטניא יוזא ךיז לָאז רעדמערפ א זַא

 -שעל טכוזַאב רעדיוו ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא
 ףיוא ןָאט קוק ַא לָאמ ןעטצעל א טלָאװעג בָאה ךיא .סאג רעוועג
 גידנעטשלָאפ ץלא ךיא בָאה טציא  .ריטראווק רעגילָאמא ןיימ
 זא ,טלהיפרעד גידנעטשלָאפ ךיא בָאה טשרע ןַאד ןוא ,טנעקרעד
 טעמוא ןא .,טסייה סָאד סָאװ ןוא ,רֹהָאי גיסיירד ןיֹוש זיא סע
 ,טיירּפשראפ ןעצרַאה ןיימ ןיא ךיז טָאה

 ןופ ןאלּפ םעד טיובענרעביא ןעקנאדעג עניימ ןיא בָאה ךיא
 ןייז לָאז סאג רעווענשעל ןופ גנוטכיר יד זא ,יוזא טדָאטש רעד
 ,ךילטייד ןוא רָאלק ןעראוועג ץלַא זיא ןַאד ןוא ,גנעל יד
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 ס'רעשילוק ואוו ,ןעפארטעג לעטש ן'פיוא ךיא בָאה ןַאד
 טימ רערהעל םענהעש םעד ןופ גנוניואוו יד ,ןעוועג זיא ריטרַאוװק
 -נוי רענידווע'ןח-ץראווש ןייז ןוא דרָאב רענרעדליג רעסיורג רעד
 ואוו ,הריד ענייפ יד .םנעה יד ףיוא דניק ן'טימ עלעבייוו רעקניג

 עשידיא ןענעו ןעריטַאבעד ןוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ רימ
 ןופ עגינייא טנעקרעד ךיוא בָאה ךיא .אקירעמא ןיא סעינָאלָאק

 .(38 שזדייּפ ,דנַאב ןעט2 העז) רעזייה עניאייברעד יד
 ןעװעג ןיא סע ואוו ,סאנ ?וש רעד ףיוא קעווא ןיב ךיא

 -נָאק ןעלעג ןעכיוה םעד ייב ,דָארב ןיא ריטראווק עטשרע ןיימ
 טציא טרָא םעד ךיא בָאה ןיימענלא ןיא ןוא .קישטסדנַאבַארט
 לָאז רהיא ןופ טפלעה ַא סאוו ,זיוה א םנה ,טנעקרעד ךיוא ןיוש

 .ןענופענ טינ ךיא בָאה ,ןעלאפוצ ןייז

 -ָארב עטמהיראב ,עניטייצרַאפ ,עסיורנ יד טכוזאב בָאה ךיא
 ,יבר רעד זיא רדח ןייא ןיא .םירדח רֶאּפ ַא ןוא ,להוש רעד

 ןעבָאה ךעלנניא יד ןא ,שילַאקיזומ יוזא ןעוועג ,ןַאמ רעגנוי א

 ןיא ןעמאזוצ עלא ,ןוגנ םענהעש א טימ שמוח טגָאזעג םהיא ייב
 .רָאכ ןעשינָאמרַאה ַא

 רע יװ ,ןהעז וצ טנאסערעטניא רהעז ןעוועג רימ ןיא סע

 גידנעכַאמ ,יו ןוא ,טנעגיריד א יו ,ייז רעביא טעװעדנַאמָאק

 ןעבָאה ייז .עידָאלעמ א סיוא רע טריגיריד ,ןעמיר ןייז טימ

 אזא .ךעלעמיטש עשלעגניא עדנעכליה עמענעגנא טימ ןעגנוזעג

 -ומ ן'טימ בָאה ךיא .ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה רדח

 ןייז ןענעװ ןעגערפ ,ןערעוו טנאקאב טלָאװעג דמלמ ןעשילאקיז

 -עג ןייק רעבָא ןיוש בָאה ךיא ,הסנרּפ ןייז ןענעוו ןוא רָאכ-רדח

 .טַאהעג טינ דלוד

 ןופ םירבק יד יװ ,רעייט ןענייז ןערהָאי ענעברָאטשעג יד

 טינ רעבָא טנייו רהיא  .ייז טנייווַאב רחיא .,ןערעטלע ערעייא

 -טסואווַאב ןענירהאי-ניצכעז רעדָא-ניצפופ ןעניטציא רעייא ףיוא

 רעייא טימ ןעדירפוצ ןוא ץלָאטש טייז רהיא !טרעקראפ ,ןייז

 -נוא ןַא ןעוועג רהיא טייז רעהירפ זַא ךיז טכוד ךייא .רעטלע

 -ראפ וצ ןָא רחיא טביוה טשרע טציא זא ;קענש רענעראפרע

 ןעגיטכיר םעד ןעמוקַאב וצ ןָא טלעו יד טביוה טציא ,ןהעטש

 .ךייא ייב םעט
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 ךיז טגנאפ ןעבעל סָאד .ביֹוהנֶא רעיינ ַא ןיא גָאט רעדעי
 | .ןָא טשרע

 םענעברָאטשעג ַא ןופ היול רעד ייב ןענעלפ ןעזיוצנַארפ יד
 גינעס רעד, :שרוי ןייז ןוא םהיא ןענעו ןעפורסיוא רעשרעה
 טליוו ןיז ןעכילנע ןַא ןיא ?!נינעק רעד עבעל סע !טיוט זיא
 סָאד עבעל סע !טיוט ןיא ןעבעל סָאד, :ןעפורפיוא ךיז

 "! ןעבעל
 * א *+

 "-ענ .טכוזעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא ןענופעג ןיוש בָאה ךיא
 בָאה ךיא ואוו ,דָארב יד .ןענופענ טינ . . . ךָאד ןוא ,ןענופ
 יז יו טקנוּפ --- ,ןערהָאי גיסיירד רַאפ ןעכָאו יירד טכארבראפ
 ךָארב יד .ןורכז ןיימ ןיא רָאנ טבעלעג טָאה ,ןעוועג ןַאד זיא

 -עניארע עניטציא עניימ רעבָא .ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא 1012 ןופ
 ןַא .ןעסָאלשעגנ ןעוועג ןענייז דנעגוי רעגילָאמַא ןיימ ןָא ןעגנור

 -נַאגרַאפ יד .ןעזעלענרעביא ןיוש זיא סָאװ ךוב רעטנַאסערעטניא
 בָאה ךיא .ןערהיר וצ טרעהעגפיוא גנולצולּפ ךימ טָאה טייהנעג
 ...אקירעמַא ךָאנ ,םייחא קנעב ךיא זַא ,טלהיפרעד

 ,נוצ ַא ןיא ןעסעזעג ךיא ןיב םורַא ןעדנוטש רָאּפ ַא ןיא
 רע טָאה םַאזננַאל ,םַאזננַאל .גרעבמעל ןייק ןעגנַאנעג זיא סָאװ
 עניימ טּפעלשעג ךיוא ךיז ןעבָאה םַאזננַאל ןוא ,טּפעלשעג ךיז
 .ןעקנַאדעג ענטומעלַאק ,ןעקנַאדעג

8 

 -טימ א -- .םידיסח ייווצ -- .ןיבר רעזלעב םוצ רָאפ ךיא

 יד ןופ ןעכעל םעד טימ ןערעוו טנאקאב טלָאװעג בָאה ךיא

 אזא ןיא ןעוועג ךילגעמ זיא סָאד טייוו יוװ ,ןעיצילַאנ ןיא ןעדיא

 ןא ןעטראד טליּפש םזידיסח רעד יוװ יױזַא ןוא .,טייצ עצרוס

 ןופ סאווטע ןהעז וצ ןעסָאלשאב ךיא בָאה ,עלָאר ערעיוהענמוא

 .ןעטקנוּפ-לעטימ ענייז

 ןענייז ןעיצילַאג ןיא םייבר עשידיסח ייווצ עטסניטכיוו יד

 רעד זיא רעטשרע רעד  .רעװָאקטרָאשט רעד ןוא רעזלעב רעד
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 רעטייוצ רעד ;ןעסַאמ עשידיסח עטיירב יד ןופ "דיא רעטוג

 ןיא ןַאלּפ ןייפ .םלוע ןערעכייר ַא רעבָא ,ןערענעלק ַא טנָאמרַאפ

 -עג ךיא בָאה ,רעװָאקטרָאשט רעד  .ןעדייב ןעכוזַאב וצ ןעוועג

 -ס?רַאק ןעבעל ,דאבנעירַאמ ןיא ןערעמוז ענייז טגנערבראפ ,טרעה
 וצ ןעבילקעג ךיז ייס יו ייס ךָאד ךיא בָאה ןיהַא ןוא ;דאב

 רעד ןיא ןעוװעג ןאד ןיא ,רעדיוו ,יבר רעזלעב רעד  ,ןערהָאפ

 ,אןלא .,גרעבמעל ןופ עזייר ןעדנוטש ריפ רָאנ זיא זלעב ןוא ,םייה

 .ןיהַא העיסנ ַא טכאמעג גרעבמעל ןופ ךיא בָאה

 רעד ,עטסעב יד ןופ ןעוועגנ טינ זיא עיניל ןהַאבנעזיא ענעי

 ךימ .טצנַאטעג ןוא ךיז טלעסיירטעג ,טּפעלשעג ךיז טָאה גוצ

 -עג ךיז ןעבָאה סאוו ,סענעצס יד טריסערעטניא רעבָא ןעבָאה

 רעניד'הרצ רעד וליפַא ןוא רעטסנעפ-ןָאנאו םעד ןופ ןהעז

 .ןעדירפוצנוא ןעוועג טינ ךיא ןיב ,ָאלא .ךיוא גוצ

 .עשינעטור סיואכרוד דנעגעג םענעי ןיא ןענייז רעפרעד יד

 ַאד .סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ עסעוורָאב טגעװַאב ךיז ןעבָאה סע

 ךיא .גנַאזעג רעשיניַארקוא ןא טרעהעג ךיז טָאה ןעטרָאד ןוא

 ,דנַאלסור-דיז ןיא יו ,טלהיפענ ךיז בָאה

 רעשינעטור רעגנוי א ןעסעזעג רימ ןעבעל ןיא ןָאנאוו ןיא
 רעמָאט ,שיסור ףיוא ןעדער טװאורּפעג םהיא וצ בָאה ךיא .,חלנ
 -ענעגנַא ןיימ וצ ,ןוא ; רעטרעוו רָאּפ א ןהעטשרַאפ רע טעוװ
 ,שיסור ףיוא טרעפטנעענ רימ רע טָאה ,גנושאררעביא רעמ
 ,ןעטוג א ףיוא רעבָא ,טנעצקַא ןעשיניארקוא ןעקרַאטש ַא טימ
 ,שיסור ןעשילַאקיטַאמַארג

 ךיא בָאה -- !?דנַאלסור ןיא טניואוועג רהיא טָאה ---
 ,טנערפענ

 טָאה --- ,ביל זנוא רעבָא זיא ךַארּפש עשיסור יד ,ןיינ ---

 .םייה רעד ןיא טנערעלענ רהיא בָאה ךיא -- ,טרעפטנעעג רע

 -ול רעשיסור רעד ןיא טנעװַאהַאב ?עסיבא ןעוועג זיא רע

 .רוטַארעט

 -ענייבראפ זיא ,עיצנאטס רעניילק ַא ייב ,ץַאלּפ ןייא ןיא

 -ונענּפָארַא טָאה הלג רעד .עיסעצָארּפ עזעינילער ַא ןעננאנ

 -ַאב עינָאמערעצ יד סָאװ ןיא ,טרעלקרע רימ ןוא טוה ןייז ןעמ

 ,טהעטש
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 ןיא טָאה רע .,אקירעמַא ןענעו טדערעג ןעבָאה רימ

 .רהיא ןופ ףירב ןעמוקאב ןוא רעטסעװש א טַָאהעג קראי וינ

 -ַאב םענדָאמ א טּפעשענ רעבָא רע טָאה ףירב עניזָאד יד ןופ

 ,זיא רע .,ןעטַאַאטש עטגנינייאראפ יד ןיא ןעבעל םעד ןענעוו ףירג

 -ירעמַא עלַא זַא ,קורדנייַא םעד רעטנוא ןעוועג ,?ליּפשייב םוצ
 ןיא ןעשנעמ עטסכייר יד זא ןוא ,ןעטנַארגימיא ןענייז רענַאק

 .ןעדיא עשיסור ןענייז דנאל
 * * א |

 -ענכרוד ןענייז ריפ .,זלעב וצ ןעמוקענוצ ןיא נוצ רעד

 טריצאפשעגמורא ןעבָאה סע ,סעקנָאל עניּפמוז עסיורג ןערהָאפ

 -רַאפ טימ ,סיפ עגנַאל עניד טימ עכיוה ,עכיוה ,סענַאשטוב

 ךיא נעלפ סענַאשטוב עכלעזַא ףיוא .טירט עצלָאטש עטכַארט
 דניק ַא ןעווענ ןיב ךיא ןעו ,ץַאלּפססטרובעג ןיימ ןיא ןעקוק
 ןעלגיופ עכלעזא ךיא בָאה ןַאד םניז .רהָאי ףניפ-ריפ ַא ןופ
 ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעזעג ,זלעב ןיא ,טציא

 יאדכ ןעוועג רימ טלָאװ ןיילַא סענַאשטוב עזיד בילוצ ---
 .חלג םוצ טגָאזעג ךיא בָאה --- ,רעהַא ןעמוק וצ

 -- ,דנאל ענהעש ַא .רענייפ ַא ןיא דנענעג רעזנוא ,אי---

 ערעזנוא ןופ עליפ .עמערָא ןא רעבָא --- ,טקרעמַאב רע טָאה

 ערעזנוא ןופ עליפ ,אקירעמא ןייק קעווא ןעראפ רעדניק-ספרָאד

 ,ןעדיא עשיסור ייב ןעניד ייז זא ,ןעטרָאד ןופ ןעביירש ךעלדיימ
 .ייז ייב טוג ייז זיא סע זא ןוא

 -יוו ןופ .זלעב וצ טונימ רָאֹּפ א ןעבילבעג ךָאנ ןיא סע

 טימ ןעפָאלעג ןענייז ייז .םידיסח ייווצ ןעזיווַאב ךיז ןעבָאה ןעט

 עניילק א זיא זלעב םירָאװ ,גוצ םעד ןעּפַאכ וצ םוא ,תוחכ עלַא

 בָאה ךיא .נינייו רחעז ןעטרָאד טהעטש רע ןוא ,עיצנַאטס

 ,סעשעקעב ערעייז .ןעטפערק ערעייז ןָא ןעדנעוו ייז יו ,טקוקעג

 .טרעטשענ ייז ןעבָאה ,דרע רעד זיב טכיירנרעד ןעבָאה עכלעוו

 .סיפ ערעייז ןעשיווצ טרעטנָאלּפעג ךיז ןעבָאה סעלָאּפ עגנַאל יד

 ןענַאירעד וצ גנוננערטשנָא עשינרענע ןַא טכַאמעג ןעבָאה ייז

 .ןעטלאהענקירוצ רעבָא ייז ןעבָאה סעלָאּפ עגנַאל יד .גוצ םעד

 -ַאב ערעייז ןופ טקַאט םוצ טלעקַאשענוצ ךיז ןעבָאה תואּפ ערעייז

 "םיעהמ יד .ןעקוק וצ תונמחר א ןעוועג זיא סע .ןעגנוגעוו
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 -ערעטניא ןעוועג רעבָא זיא וויטָאמָאקַאל םעד ןוא ייז ןעשיווצ
 "רעד וצ .ןעניוועג ןעלָאז ייז ,טָאנ ןעטעבענ בָאה ךיא .,טנאס

 ןופ לָאבמיס א יוװ ,ןעמוקענרָאפ רימ ענעצס יד זיא טייצ רעבלעז

 ןיא זנוא ןעלעטש ןעפירנאב עניטייצראפ סאוו ,ןעגנורעטש יד

 סנעביולנרעבא עכילרעטלַאלעטימ :טכארטעגנ ךיז בָאה ךיא .נעוו

 רעייז ןעטלאהראפ ןוא סיפ יד ןעשיווצ ןעדיא ייב ךיז ןערעטנָאלּפ
 .טירשטרָאפ

 יז .ףמאק םעד ןעבענענפיוא ןעבָאה טייל עננוי ייווצ יד

 .עטרעטַאמענסיוא ,עטניזַאב ,ןעטייוו ןופ ןחהעטש ןעבילבעג ןענייז

 םעד ןופ ?ייט א טרָאפ רעבָא ,הרצ קיטש ַא ןעוועג זיא נוצ רעד

 .ןענואוועג טָאה רע ןוא ,טירשטרָאפ םענרעדָאמ

 ַא ייב ?עטדעטש ן'רעסיוא ךיז טניפעג עיצנַאטס רעזלעב יד

 ןעבָאה סע .ןענָאװ ןוא דרעפ ַא טימ ןערָאפוצוצ העש לעטרעפ

 א טימ רעדנַאלב ַא רענייא .ןעדיא רָאּפ ַא טהערדענמורַא ךיז

 רע .ןערהיפוצוצ ךימ ןענָאלשענרָאפ טָאה ,לעדרעב רעכילטיור

 ,עקשטירב עדנעהעזסיוא גידנעטשנא ןַא טָאהעג ךיז טימ טָאה

 .רעשיטַאבעלַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא ןהעזסיוא רענעגייא ןייז ןוא
 ַא ךָאנ ןעזיװַאב ךיז טָאה דלַאב .טצעזעגניירַא ךיז ךיא בָאה

 -טע רהֲאי א ןופ ןַאמ רעטעדיילקעג שיאעּפָארייא ןא ,רישזַאסַאּפ

 סָאװ ,נוצ ןעבלעזמעד ןיא ןעמוקענ זיא רע ,גיסיירד-ןוא-עכיל

 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .ןָאנאװו רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,ךיא

 זיא רע  ןערָאװעג טנאקאב ךיילג ןענייז ריס .,רימ ןעבעל

 .ַאקקָאמ ןעמָאנ ן'טימ לעטרעטש א ןופ ,ןראננוא ןופ ןעוועג

 -עּפס ןערהָאפעג זיא רע .זלעב ןופ ךלהמ רעשביה ַא זיא סָאד

 .ן'יבר רעזלעב םוצ לעיצ

 ןוא גיטכיצ רהעז ןעוועג ןענייז רעדיילק עשיאעּפָארייא ענייז

 ןוא ןעקירדסיוא עשטייד עליפ טימס רע טָאה טדערעג ןוא ,טענ

 "רע ןיב ךיא .ץנענילעטניא דארנ ןעסיוועג ַא ןופ םינמס טימ

 ךָאנ ןוא ן'יבר םוצ ןערהָאפ לָאז דיא אזא :ןערָאװעג טניוטש

 -יצרעהנעפָא ַאזַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד !ץַאלּפ ןעטייוו ַאזַא ןופ

 ענארפ יד בָאה ךיא זא ,רענעזָאלעגוצ ןוא רעכאפנייא אזא ,רעג

 -םיוא ץנאג טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןוא ,טלעטשעג ךיילנ םהיא

 .גיטכיר
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 .טגָאזעג רע טָאה -- ,ערעדנַא סָאד וצ טינ טָאה סנייא ---

 -רעסףיט א) .םימת שיא א ןיא רע .םהיא ןיא ביולנ ךיא ---

 רָאה א ןהֶָא ןוא דניז ןהֶא שנעמ א ,ןַאמ רעגיטכירפיוא ,רעכיל

 ,טפַארק עסיורג א םהיא טיג סָאד .(טייקגיטייזייווצ

 לעיצעּפס רע טמוק לָאמ ןעזיד זא ,טרעלקרע רימ טָאה רע

 ןיוש רימ זיא סָאד .טפעשעג ןעגיטכיוו ַא ןעגעוו ןעטַארַאב ךיז

 -סיוא ךיוא םהיא רַאפ סָאד ךיא בָאה .עװַאקישט ןעוועג רָאג

 ,טקירדעג

 רענערהאפרע ,רעדנעבאהלהָאו א ןייז וצ טנייש רהיא ---

 ן'יבר ַא וצ רהיא טרהָאפ -- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ןַאמפיוק

 -קַארּפ רעניטכיוו ַא ןענעוו ןעטַארַאב ךיז דנעגעג ןעטייוו ַא ןיא

 ?םעד ןענעו רע סייו סָאװ ?ענַארפ רעשיט

 ךיא רהָאפ ,ענַארפ עגיטכיוו א זיא סע לייוו עקַאט ,אי ---

 .הצע ןייז ןהֶא ןעלדנאה וצ ארומ בָאה ךיא ןעטָארַאב ךיז

 --- ,טנַאזעגרעביא ךיא בָאה --- ? רע סייוו סָאװ רעבָא ---

 ןעגיטכיר םעד ןָאט וצ יו ,ןעזייו ךייא טעװ יבר רעזלעב רעד
 ,טנערפעג ךיא בָאה -- ? טירש

 ,טסנרע רעבָא זיא סע .שימָאק סיוא סע טמוק ךייא ייב ---

 תוצע ךָאנ ךיז ןעדנעוו םהיא וצ זא ,טינ טסענראפ ,סנעטשרע

 סע טהעג ױזַא ןוא ,טיילסטפעשענ עטרעדנוה ןוא עטרעדנוה

 טָאה רע ,ליפ יוזא ןָא ךיז טרעה רע ,ןערהָאי ןוא ןערהָאי ןָא

 .טינ רע ןיא רַאנ ןייק .ןעטפעשענ ײלרעלַא ןיא גנורהאפרע

 -ראנ ןיוש ןיא ,ונ .ןענידנוקרע םעד ןיא ןיילַא ךיז טעוו רהיא

 ךייא ןומ ךיא רעבָא .טניימ רהיא יוװ ,רַאברעדנואוו יוזא טינ

 זא ,טפארק עכילטעג ןייז ןיא ביוללג ךיא :תמא םעד ןענָאז

 .ןעמוקעג טינ רעהַא ךיא טלָאװ טינ

 -לעו ,הצע ןא ןעבענ ךייא טעוװ רע זא ,ןייז טעוװ יו ןוא ---

 טעװו ?קורדנייַא ןעטוג ןייק ןעכַאמ טינ ךייא ףיוא טעװ עכ

 ? ןעגלָאפ ךיוא םהיא רהיא

 ןימ א טימ טגָאזענ רע טָאה --- ? ןענלָאפ לעװ ךיא יצ ---
 טינ ןעכַאמ סָאד לָאז םוראוו רעבָא --- ,לעכיימש ןעזעיגילער
 ,ץלא ןייז טינרָאנ ןעק סָאד ? רימ ףיוא קורדנייא ןעטוג ןייק

 רימ ףיוא טעוװ ןוא ניטכיר ןייז טעוװ ,ןעגָאז טעוו רע סאוו
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 ךיא רהָאפ ?לָאמ ןעטשרע םעד טינ קורדנייא ןעטונ א ןעכאמ
 ,םהיא וצ

 ןייז טימ טייז רהיא זא ,ןעלעטשרָאפ רעבָא ךיז רימָאל ---

 ? טנלָאפעג ךיוא ןַאד רהיא טלָאװ ,ןענַאטשרַאפנייַא טינ הצע
 טלָאװ ןענגלָאפ טינ !ענארפ א רַאפ סאוו !סיוועג ,ונ ---

 -ענ ןיימ ראפ קילנמוא ןא ןעוװעג טלָאװ סע .הנכס א ןעווענ
 .טונ םתס ןיא םהיא ןענְלָאפ .עילימאפ ןיימ ראפ ןוא טפעש

 .םעד ןופ ןעצראה ן'פיוא םונ יוזא טרעוו סע

 -ראפ זיא סָאװ ,ןעשנעמ א ןהעזענ ךיז רַאפ בָאה ךיא

 טינ רעבָא ןיא ןעביולנרעבא ןייז .ןעביולגרעבא טימ ט'רוכיש

 -ענ טָאה רע .רעשיטסיאָאנע ןייק טינ ,רענעקורט ןייק ןעווענ

 טינ טאהענ ארומ טָאה רע לייו אקוד טינ ן'יבר םעד טנלָאפ

 / א .ךיוא ננורעטסיינאב ןענעלענ ןיא םעד ןיא ,ןענלָאפ וצ

 רימ ףיוא טָאה רע .גנורעטסיינַאב עשרעדניק ,עוויאאנ ,עליטש
 .ןעשנעמ ןעטונ ןוא ןעכילרע טסכעה א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג
 ןעגנערבניירא חומ ןייז ןיא לָאז ןעמ ןעוו :טרעלקעג ךיז בָאה ךיא
 רענרעדָאמ רעלעבָאנ א ןיא ןעריסערעטניארַאפ םהיא ןוא טכיל

 רע טלָאװ ,ליּפשייב םוצ ,ףמאק-סטייהיירפ רעד יװ ,גנונעוואב

 ,רעפמעק רעשיטַאּפמיס רענעבעגרעביא ןא ןעוועג

 ,הלנע-לעב רעדנַאלב רעד זא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה סע
 רעד ןופ סָאבעלַאב רעד עקַאט ןיא ,טרהיפעג זנוא טָאה סָאװ

 טָאה רע .טרהיפענניירא זנוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,אינסכא

 טינ טָאה רע .רימ ףיוא קורדנייא ןעטוג ַא טכַאמענ ךיוא רעבָא

 -ַאב ןייז ןופ ןוא ענייז רעטרעוו עכילטע יד ןופ ,טעווערטיכעג

 רעניטכירפיוא ןא ןיא רע זא ,טלהיפענ ךיא בָאה ךיז ןעמענ

 .שנעמ

 -סנעפ ייוצ טימ רעמיצ ןעסיורג א ןעבענעגנ רימ טָאה רע

 .ןעניטכיצ ךילמיצ א ,רעט
 ןופ לענניא א ןעמוקעגניירא ןיא רעטעּפש טונימ רַאּפ א.

 ןופ ןהוז ַא .ן'תואּפ עכילטיור ,עגנַאל טימ ןהעציירד רהָאי ַא
 ,ךילטייד ןעוועג זיא םהיא וצ טייקכילנהע ןייז .סָאבעלַאב םעד
 ןוש ןיב ךיא יצ ,טגערפעג ןוא םולש ןעבעגעג רימ טָאה רע
 ןענַאװ ןופ ,ןעסיוו טלָאװעג רע טָאה ךָאנרעד .ן'יבר םייב ןעוועג
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 ןעטייוו ץנַאג ַא ןופ םוק ךיא זַא ,טרעפטנעענ בָאה ךיא .םוק ךיא

 .טריסערעטניא טינ ךילטנעגייא םהיא טָאה סָאד רעבָא ,דנענעג

 עֶלַא ןענייז םהיא ייב .ןענעוו אצוי ןופ טנערפעג טָאה רע

 םוצ טרהָאפ ןעמ ןענאוו ןופ רעצעלּפ -- ךיילנ ןעוועג ןעדנענענ

 .ן'יבר רעזלעב

 ןעטלאוו רימ יו ,עטימָאק א ןעזיווַאב ךיז טָאה רעטעּפש

 -עג טינ ןעמ טָאה ריט ןיא .,ןעדיא ייווצ ןופ ,ןעפורעג סָאד

 ייוצ יד .סעינָאמערעצ ןהֶא ןעמוקענניירא ןיא ןעמ .טּפאלק

 א ראפ טלעג ןעלמאז ייז זא ,טרהעלקרע רימ ןעבָאה ןעדיא

 ןוא סָאבעלַאב רעד ןעזיוואב ךיילנ רעבָא ךיז טָאה סע .הבישי

 ךיז ןעזָאל טשרעוצ רימ ןעלָאז ייז ,ןעטעבעג ךילפעה ייז טָאה
 .ןעהורּפָא

 סע .ןעסע וצ סעּפע ןעננאלרעד רימ ןעפייהעג בָאה ךיא

 קנעדענ טכיזעג רהיא .עטסָאבעלַאב יד ןעמוקענניירא זיא

 .ןעדייר טרא רהיא ןוא עמיטש רהיא רָאנ קנעדענ ךיא .טינ ךיא

 רעזלעב םעד ןופ טייקסיורג רעד ןעגעוו טלהעצרעד רימ טָאה יז

 ,הנותח ס'רעטכָאט ןייז טרעדלישענ רימ ראפ טָאה יז ןוא ,ן'יבר

 .רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו

 טימ ,םייבר ערעדנא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענייז סע ---

 ,קנַאשעגהשרד טכַארבעג טָאה ןעמ .טייל עסיורג ,םיבורק

 ןעדיא עטונ ענעי --- ,גנורעטסייגַאב טימ טלהעצרעד יז טָאה --

 -נוא .סנעדייז עטסרעייט יד ןיא ,טדיילקעג ךייר ןעווענ ןענייז
 רהיא טעװ טֶא .ביל טינ סָאד טָאה ,ןייז טנוזעג לָאז ,רערעז

 ,המשנ ערעייט א .,ןעדיא עלַא יװ ןָאטעגנָא טהעג רע ,ןהעז
 ,ָאטינ טלעוו רעד ףיוא זיא קידצ ַאזַא

 סָאד בָאה ךיא .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ן'יבר םעד ןהעז

 .ןענרָאמ ףיוא ןעניײלּפָא טזומעג

4 

 -- .םַאנ ןפיוא ןעטפאשטנַאקַאב -- .זולעב לעטדעטש יד
 .יאבנ ס'ניבר ן'רַאפ רָאפ ךיז לעמש ךיא

 ,סיטשירפ ןעסענענּפָא בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ ,ןעגרָאמ ףיוא

 ךיא בָאה .הירפ וצ ןעוועג ךָאנ ן'יבר םעד ןהעז ןהעגנ וצ זיא
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 ןעועג ןיא עטָאלב יד ,לעטדעטש ן'כרוד טריצאּפשענכרוד ךיז
 .רענעלק טינ -- תולד רעד ןוא ,סיורג

 א ןיא ,רעטנעצ רהיא ,ןלעב ןופ לייט עטסגיטכיוו יד

 רעדעי ףיוא רעזייה לייצ א טימ חטש רעניטנַאק-ריפ א ,רעווקס

 יו ןוא .ןעפא ןעוװװעג ןענייז ןעריט יד ןופ עטסיימ יד .טייז

 ןעגנוניואוו יד ןופ בור סָאד ןענייז ,ןהעז טנעקעג בָאה ךיא טייוו

 ןופ ןוא ןעסיורד ןופ תולד ן'טימ רעמיצ ןייא ןופ ןענַאטשַאב

 ךילניישראוו .וויטימירּפ רהעז ןעװעג ןיא ץלא = .גינייווניא

 רעבָא .רעטלַאלעטימ ןיא טבעלעג יוזא ןעדיא בור סָאד ןעבָאה

 ,ךיוא אטיל רעד ןיא ךעלטדעטש עשידיא יד ךָאד ןענייז יוזא

 א ,דיסח רעגנוי ןייא .ןענװַאד ןופ ןעגנאנעגנ זיא ןעמ
 קאז תילט ַא טימ ,גיצנַאוצ-וא-ףניפ רהאי ַא ןופ ?עסעבעלַאב
 א יו יוזא ,טייהרעטכַארטראפ ןעגנַאנעג זיא ,םערא ן'רעטנוא
 ןוא גנאל רהעז ןעוועג ןענייז ן'תואּפ ענייז ..רעטעקייוודראפ
 -ַאק םענעשוילּפ א ןענארטעג רע טָאה ּפָאק ן'פיוא .ןיד רהעז
 -ךעגנוי רענעדייז א ,רעטקייװענסיוא ןא ,רעדנַאלב א .שוילעּפ
 ,רענילייה א יװ ,קישטנַאמ

 -ענפא טייקמאזקרעמפיוא ןיימ ךיז טָאה םהיא וצ טסקענ
 -ענ ןיא עלא ,ךעלרעדירב ,ךעלגניא ענהעש יירד ףיוא טלעטש
 יד .ךעל'חאּפ טימ ןוא ךעלעקלומרַאי ןיא ,ךעלזייה עטלעטסעק
 -ניה ןופ טקעטשעגסיורא ייז ייב ןעבָאה ךעלדמעה יד ןופ ןעקע
 ןעשירעפיטש א ןעבעגעג ייז וצ ךיא בָאה גידנעליוו םינ .ןעט
 עלא ןוא ,?לוק ן'םיוא טכאלוצ ייז ןופ רענייא ךיז טםָאה ,קנואוו
 . ,ןעפָאלטנא ןענייז יירד

 -ייז סָאװ ,ךעלענניא עשידיא ייווצ טנענענַאב ךיוא בָאה ךיא
 ַא ףיוא ,סיפ עטעקַאנ טימ ךעלזייה עצרוק ןיא ןעגנַאגעג ןענ

 ,ךיא רעטלָאנעג א ןעגנַאגעג ןיא ייז טימ .רעגייטש םענרעדָאמ

 ,רעהענייבראפ ַא ייב טנערפעג בָאה ךיא .,רעטעדיילקעג -ןהעש א

 -ָאודַא ןַא זיא סָאד זַא ,טרעלקרע ריס רע טָאה ,זיא סָאד רעוו

 ןוא ךעלרעדירב יירד ענעי ןעשיווצ .,ןהיז ייווצ ענייז ןוא טָאק

 -ולטע ןופ דישרעטנוא ןא ןעוועג ןהעזסיוא ן'פיוא זיא ייווצ עזיד

 , ,ןעטרעדנוהרהאי עכ

 ןעצרוק א ןיא ןאמרעגנוי א ןענַאטשעג ןיא ץַאלּפ ןייא ןיא
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 רע ,ןעדיא ןעטלַא ןַא וצ טדערעג טָאה ןוא ,ן'תואּפ ןהֶָא ,קָאר
 טייקמאזקרעמפיוא ןיימ .ןעדיא עֶלַא יו ,שידיא טדערעג טָאה

 .ךיא א יװ ןהעזעגסיוא טינ טָאה רע לייוו ,ןעניוצענ רע טָאה

 ןעמונעג רע טָאה ,םהיא טימ ךיז ריסערעטניא ךיא זא ,גידנעהעז

 -קריוו זיא רע זא ,טנייצעגסיורא ךיז טָאה סע ןוא ,רימ וצ ןעדייר

 ןעבעל ןופ רענערָאבעג א ןיא רע ,רענעטור ַא ,טסירק ַא ךיל

 טימ ,ןעדיא עלא יװ ,טוג ױזַא שידיא טדערענ טָאה רע .זלעב

 ןעוועג זיא רע ןוא ,דנעגעג רעזלעב םעד ןופ טנעצקַא ןעטכע םעד

 ."ףיוה, ס'ניבר םעד ןיא ךיז טוט סע סָאוװו ,ץלא טימ טנַאקַאב טוג
 ךיא בָאה -- ?דיסח ןייק טינ ןיוש רהיא טייז םוראוו ---

 ,סַאּפש ףיוא טגערפענ םהיא ייב

 ץנאג טרעפטנעעג רע טָאה -- ,דיסח א ןעוועג טלָאװ ךיא ---

 -ייה ,רעסיורג ַא ,דיא ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא --- ,טסנרע

 .יבר רעד זיא ןַאמ רעניל

 ? םידיסח ענייז ןופ רענייא ןייז ןעלעוו רהיא טלָאװ ---

 טסירק א .ןיא רע סָאװ ,ןייז ףרַאד רעדעי .טינ סָאד ---

 טדמש דיא ַא ןעו .דיא א -- דיא א ןוא ,טסירק ַא ןייז ףראד

 ,טוג טינ סָאד זיא ,רייגמ ךיז זיא יונ א רעדָא ךיז

 בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,ן'תואּפ עסיורג טימ לעדיא רעניילק ַא

 רע .טעּפעשטענּפָא טינ ןיוש רימ ןופ ךיז טָאה ,טגערפענ סעּפע

 טניימענ טינרָאג רעבָא טָאה רע .ןעננַאנענגטימ רימ טימ ןיא

 טָאה רע .חרוא ן'טימ ןהעג וצ גירעגיינ ןעוועג םתס  .ייברעד
 ןעוו ןוא ,רעהרַאפ-ץיירק ןעכילנהעוועג םעד ףיוא ןעמונעג ךימ

 טָאה ,טרעפטנעעג טינ ענַארפ א רענייז ףיוא םהיא בָאה ךיא

 .עגארפ עטייווצ ַא טלעטשעג ןוא ץראה יד ןעסעגענּפָא טינ ךיז רע

 טָאה ,ןעדייר וצ טינ קשח ןייק בָאה ךיא זא ,נידנעהעז ,ךילדנע

 טָאה טרַא רעזיד ףיוא ןוא ,ןעדייר ןעזָאלענקעװא ןיילַא ךיז רע

 ןעװעג ןיא רימ סָאװ ,ןעכאז ענינייא ןעבעגענרעביא רימ רע

 -טקניּפ רעד ןיא רעכיז טולָאפבא םנה ,ןערעה וצ טנַאסערעטניא

 טָאה רע .ןעװעג טינ ךיא ןיב עיצַאמרַאפניא ןייז ןופ טייקכיל

 טָאה לעטדעטש יד טפנוקנייא ?יפיוו ,טנָאזעג ,ליּפשייב םוצ ,רימ

 -ניינ רעדָא גיצכא ייב) ן'יבר םוצ ןעמוק סאוו ,טסעג יד ךרוד

 טָאה יבר רעד טפנוקנייא ?יפיוו ;(רהֶאי ַא ןעדלונ דנעזיוט ניצ
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 וצ םהיא טקיש ןעמ ליפיוו ןוא ,םהיא וצ ןעמוק סָאװ ,יד ןופ
 ;(רהֶאי א ןעדלוג ןָאילימ בלאה א ןופ לכה ךס א) טסָאּפ ךרוד

 עליפ יד ןוא ףיוה ןייז ןעטלַאהוצסיוא טסָאק ן'יבר םעד ?יפיוו

 ןלעב ןיא ןעביילב ןוא םהיא וצ ןעמוק סָאװ ,םידיסח עמירָא

 ףיֹוא סיוא טינ רע ?יפיוו ;גנאל ןערהָאי רַאגָאז רעדָא ןעטַאנָאמ

 וו .זַא ,א ,הקדצ

 םעד ןופ הנותח רעד ןענעװ טלהעצרעד ךיוא טָאה רע
 .רעטכָאט ס'ניבר

 ףיוא ןערהָאפעגנעמאזוצ ךיז ןענייז ןעשנעמ דנעזיוט טכא ---
 זיא זלעב ןיא זיוה עדעי -- ,טנָאזעג רע טָאה -- ,החמש רעד
 טושּפ ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא ,םיחרוא טימ טקאּפעג ןעוועג
 .סאג ן'פיוא ןעפָאלשענ

* * *+ 

 -יטָאלב ַא רהעז ןעווענ זיא "ףיוה , ס'ניבר םוצ געוװ רעד
 ןוא ,טנעגערעג ךס א זלעב ןיא רעהירפ טָאה אמתסמ .,רעג
 -ייז סע םירָאװו ; רעבירג טימ לופ ןעוועג ןענייז ךעלסעג ענעי

 -ךאלק ןעגעלעג ןענייז סע .סעשזול עסיורג ןעוועג ןעטרָאד ןענ

 .ניטכיזרָאפ ןהענ טפראדאב טָאה ןעמ .סעק
 .טייל עמערא ןעפָאלענכָאנ רימ ךָאנ ןענייז ןעטייז עלא ןופ

 -ישרַאפ טימ סענעשעק עלופ טיירנעננָא טאהעג ןיוש בָאה ךיא

 .טלעג ריּפַאּפ ץוח ַא ,ענרעבליז ןוא ענרעּפוק ,תועבטמ ענעד
 -עוניא .שרדמה תיב ןעפסיורנ ַא וצ ןעמוקענוצ ןיב ךיא

 -םיוא ןעוועג טינ זיא סע .םידיסח טימ לופ ןעוועג רע זיא גינ

 ןעדיא ענינייא .ערעווש ַא ןעוועג זיא טפול יד ןוא ,טמַארעג

 -ייוש ערעדנַא .דייהרעליטש סעּפע נידנענָאז ,ןעגנאנענמוא ןענייז

 ,טסעומשעג ןעבָאה ערעדנַא רעדיוו .גידנעג

 ןורכז ןיימ ןיא טלעניזעגּפָא ךיז ןעבָאה םידיסח יד ןופ ייווצ

 ייז .ןעננוגעװאב ערעייז ןופ טייקניהורמוא רעזעוורענ רעד טימ
 -נעגניז רעדָא גידנענאז ,ןעמאזוצ עדייב ,ןעננאנעגמורא ןענייז
 .ךיג טינ ןעגנַאגעג ןענייז ייז .ןוגנ ןעליטש א טימ סעּפע גיד
 -עלייא טקירדעגסיוא רעבָא ןעבָאה רעטכיזענ ןוא סרעּפרעק ערעייז
 -ענ ךיז טָאה רימ .,דלודענמוא ,טייקטננערטשעננָא ,טסאה ,שינ
 -סיינאב רעזעינילער ַא טיס טריזירטקעלע ןענייז ייז זא ,טכוד
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 -ייא רעייז טימ רעדנַאנראפ ךיז ןיא ןענערב ייז עכלעוו ,ננורעט
 טייצ רעבלעזרעד וצ ךיז ןעוועראטס ייז עכלעוו ןוא ,ןעליוו םענעג

 ךיז ןענייפ ייז זא ,ןעמוקסיוא טינ לָאז סע ידכ ,ןעקירדרעטנוא וצ
 / .תובהלתה רעייז טימ סיוא

2 ** * 

 "וצ רעהירפ ,ךילריטַאנ ,ןעמ זומ ,ן'יבר םעד ןהעז וצ םוא

 ךיא בָאה שרדמה תיב םעד ןיא ָאד .יאבג טּפיױה םוצ ןעמוק
 ןעגעו טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא סאוו ,ץלַא ןופ .ןענופעג םהיא
 ייב "ןערָאטסינימ טּפיוה , ןופ עלָאר יד ןעליּפש סָאװ ,םיאבג יד
 רעד טלעטשעגנעמאזוצ רימ ייב ךיז טָאה ,םייבר עשידיסח יד
 ךיא ַא ,קסע ןא טהעטשראפ סָאװ ,דיא א ;טערטרָאּפ רעדנעגלַאפ
 ן'םיוא ןעבעל םענעדירפוצ ַא ןופ םינמס טימ ,רעטקַארַאכ טימ
 םוצ גידנעהעג ,ןעניוא ענייז ןיא קוק ןערטיכ א טימ ןוא םינּפ
 סיוא ץלַא טמוק ךילנהעועג :טרעלקענ ךיז ךיא בָאה ,יאבג
 ךיוא יאבנ רעד אמתסמ טעוװ ,ָאזלא .טרַאװרע ןעמ יוװ ,טרעקרַאפ
 י-עג ןיימ ןיא ןעלָאמענפיוא ןזיא סָאװ ,דליב סָאד יװ טינ ןייז
 רעד .ןערָאװעג םיוקמ טינ רעבָא ןיא גנוטראוורע ןיימ ,קנַאד
 : טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז בָאה ךיא יו טקנוּפ ,ןעוװעג זיא יאבג
 טימ ןוא ןעקַאב עטיור טימ דיא רעטזייּפשעג-טונ ַא ,רעטנוזעג ַא
 -ענ טָאה רע .םינּפ ן'פיוא ?כש ןעשיטקַארּפ ןופ קורדסיוא ןַא
 ,פעטיה ענרעטופ עסיורג א ןעגָארט

 .ןעצימיא טימ טסעומשעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע

 טגָאזעג בָאה ךיא .םהיא רַאפ טלעטשענרָאפ ךיז בָאה ךיא
 -ַאו ןופ ,ץַאלּפ ןעניטכיר םעד טינ רעבָא ,ןעמָאנ ןעניטכיר ןיימ
 "ףיוה , רעזלעב םעד ןיא זא ,טרעהעג בָאה ךיא .םוק ךיא ןענ
 טָאה אמתסמ) .גידענג רהעז טינ ןעגנוטייצ עשידיא וצ ןעמ זיא

 ,טביולגעג ךיא בָאק ,ָאזלַא ,.(טריקַאטַא םהיא גנוטייצ עשידיא ַא
 ןייק זיא ?סטרעוורָאפ, ןופ רָאטקַאדער סלַא ךיז ןעלעטשוצרָאפ זַא
 טלָאװ ןַאמ-סטפעשעג ַא רַאפ רעבָא ןעבעגסױרַא ךיז .טינ ןַאלּפ
 טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד טיול .ןַאלּפ ןייק ןעוועג טינ ךיוא
 ןיא ןעמ טָאה ,ןרַאגנוא ןופ ןַאמ םעד ,ןעדנעזיירטימ ןיימ ןופ
 ןעוו ,ָאזלַא .ךיא יווװ רחעמ ךס ַא טסואוועג סענזיב ןעגעוו "ףיוה,
 ןעכאמ ךיא לעװ ,רחוס ַא ןופ עלָאר יד ןעליּפש ןעוואורּפ לָאז ךיא
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 טעװ סע זא ,טלהיפענ ֿבָאה ךיא ,ץרוק .קורדנייא ןעטכעלש ַא

 וצ בוא ןוא ,טסילַאנרושז א סלַא ןעמוק וצ רעמעװקַאב ןייז

 לעװ ,טיִנ זלעב ןיא ךיז טניול שנעמ-סגנוטייצ רעשידיא ַא ןייז

 -ויִצ עשילגנע ןופ טנעדנַאּפסערָאק א רַאפ ןעוהעלקרע ךיז ךיא

 .ןעננוט

 ךיא -- ,ןעמוקעגסיוא זיא סָאד יוזא יו ,טינ קנעדעגנ ךיא

 טניואוו סאוו ,דיא א סלא טלעטשעגרָאפ יאבג םעד ראפ ךיז בָאה

 ןיא ןעננוטייצ עשילגנע טימ ןעדנוברַאפ ןזיא ןוא דנאלגנע ןיא

 ,טנעדנַאּפסערָאק רענָאדנָאל רעייז סלַא ,קראי ןינ

 ןוא ןעניוא ענולק ענייז טימ טקוקַאב ךימ טָאה יאבנ רעד

 ,השעמ יד .רעהרַאפ-ץיירק ןעגנערטש ַא ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה

 ךיא .טַאלג ןעגנַאגעגּפָא ןיא ,טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא סָאװ

 ,רעגייטש ןעדנעגייצרעביא ןַא ףיוא טליּפשעג עלָאר ןיימ בָאה

 -סערָאק א ןיא סָאװ ,ןעדיא םעד ראפ .טקריוועג טָאה סע ןוא

 -עמַא ןיא סױרַא ןעהעג עכלעוו ןעגנוטייצ עשילגנע ןופ טנעדנָאּפ

 -עג רימ טימ טָאה רע .טקעּפסער טַאהעג יאבג רעד טָאה ,אקיד

 .ןָאט ןעכילדניירפ א רהעז טימ ןעדייר ןעמונ

 -ופ עכיוה ןיא עלַא ,םידיסח ערעדנַא ןעמוקעגוצ ןענייז סע

 ןעלעטש ןעמונעג רימ ייז ןעבָאה עלַא ןוא ,ןעלטיה ענרעט

 .ןענארפ

 ? ןָאדנָאל ןופ ---

 ? טנעדנַאּפסערָאק ַא --

 ? עשידיא ןייק טינ רעבָא ,ןעננוטייצ רענַאקירעמַא ןופ ---

 ?עשילננע ?עכלעוו

 טדער אקירעמא ןיא 4 אקירעמא ןופ טינ ,ןָאדנַאל ןופ ---

 / 4 תמא טיג ,שילננע ךָאד ןעמ

 ,ןע'נידרָאנ בקעי ןעק ךיא יצ ,טנערפעג ךיז טָאה דיא ןייא

 .רעהירפ רהָאי עכילטע טימ זלעב טכוזַאב טָאה רעכלעוו

 .טױט רהָאי יירד ןיוש זיא רע זַא ,טנָאזעג םהיא בָאה ךיא

 רעמורפ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,תמא ןיד ךורב ---

 -ענ ַארַא'ס רעבָא .ןעוועג שנעמ רענהעש ַא --- .גנושאררעביא

 !עפ !רעטַאעט רַאפ תושעמ ןעביירש !ןעדיא רַאפ טפעש
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 יו יוזא ,ענימ ענעדירפוצמוא ןַא טכאמענ טָאה יאבנ רעד

 "!ליפוצ טסדער, :טנָאז רענייא

 -ףניפ רענאקירעמא ןַא טנעלענרָאפ יאבנ םעד בָאה ךיא
 ,ןעמונעג טינ רעבָא טָאה רע ,?יב רעלָאד

 -אמקעווַא ,טנַאזעג רע טָאה -- ,טינ ןעמ ףרַאד סָאד --

 .דנַאה ן'טימ לעריּפאּפ םעד גידנעכ

 ֹּפ

 ,יבר רעד --- .עטיווס ס'ניבר םעד -- .זיוה ס'ניבר םעד ןיא
 .ךערּפשעג רעזנוא --

 ךימ טָאה ןעמ רָאנ ,ןעטייהלעצנייא יד טינ קנעדעג ךיא

 טָאה רימ רעטניה ריט יד .בוטש ןיא ן'יבר םוצ טרהיפעגניירא
 זא ,טרעלקרע רימ ןעמ טָאה ייברעד ןוא ,ןעסָאלשרַאפ ךיילנ ןעמ
 טפאכענניירַא ךיז ןעטלָאװ ,ןעפָא ןעזָאל רהיא לָאז ןעמ ןעוו
 רעד ,האופר ַא ךָאנ רעד ,הצע ןַא ךָאנ רעד --- ,ןעשנעמ יילרעלא
 .הליפת ַא ךָאנ

 .ריט א ךָאנ ןעוועג זיא טנַאװ רענידנענעקטנַא רעד ןיא

 ךיז בָאה ךיא .ןהעזעג טינ רהעמ ךיא בָאה יאבנ טּפיוה םעד

 טשרעוצ רימ ףיוא טָאה סָאװ ,רעמיצ ןעסיורג א ןיא ןענופעג

 רעבָא ןענייז ןעטראד ,רעמיצ-רָאפ ַא ןופ קורדנייא םעד טכאמענ

 -נאהראפ ןייוולייט ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטעב ייווצ ןענַאטשעג

 ןעוועג סָאד זיא ,טרעלקרע רעטעּפש רימ טָאה ןעמ יוװ ,ןוא ,ןעג

 -עג בָאה ךיא .רעמיצ-ףָאלש ס'ןיציבר רעד ןוא ס'ניבר םעד

 ןיא ןעטראד .טקוקַאב ץלא לייוורעד ךיא בָאה ,ןעטרַאװ טפראד

 סע ןעכלעוו ןיא ,קנארש-רעדיילק רענעפָא-בלַאה א ןענַאטשעג

 ,ענייז סעציּפושז עטסעב יד ,םידנב ס'ניּבר םעד ןעגנאהעג ןענייז

 -אוועג טניוטשרע ןיב ךיא .ןענופענסיוא רעטעּפש בָאה ךיא יוו

 -ענסיוא ייז ןעבָאה םערא ןוא טלַא יוזא ,ייז ףיוא גידנעקוק ,ןער

 ,טייקעלכוט ַא טרעהענ ךיז טָאה רעמלַא םעד ןופ ןוא ;ןהעז
 .טרעטפולענסיוא טינ לָאמנייס םהיא טלָאװ ןעמ יו ױזַא

 ןוא טנעפעעג ריט עטייווצ עטנַאמרעד יד ךיז טָאה ךילדנע

 סע .רעטרעפ ַא ייז טימ ןוא ןעדיא יירד ןעמוקעגניירַא ןענייז סע
 רעד ןיא רעטרעפ רעד זא ,ךילטייד ןערָאװעג ?עטש ן'פיוא זיא
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 ןייא טימ ,ניצכעז רהָאי א ןופ ןַאמ ַא ןעועג זיא סָאד .יבר

 ןא יװ טדיילקעג ןעוועג זיא רע ,דנַאטשוצ ןעטכעלש א ןיא גיוא

 .קינזיולק רעמערָא ןא יװ ,טגָאזעג רעניטכיר ,סָאבעלַאב רעמירָא

 ןוא עטָאּפאק ענעסעלטַא עטרעטלערַאפ א ןענָארטעג טָאה רע

 ןעבָאה ,םיאבנ ,ןעדיא יירד יד .קידָאּפס ַא -- ּפָאק ן'פיוא

 -עגרעדינַא ךיז ןעבָאה ייז .,רע יו רעמירא ךָאנ ןהעזענסיוא

 ךיא בָאה ,ןעציז ןעטעבענ טינ ךימ ןעבָאה ייז יו יוזא .טצעז

 ןיא רעבָא .ןעצעז טלָאװעג ךיז ןוא לוטש ַא ןעמונעג ןיילַא

 ןוא רימ וצ ןעפָאלענוצ ייז ןופ ייווצ ןענייז טנעמָאמ ןעבלעז םעד

 טינ ךָאנ ךיז לָאז ךיא ,סמערא עדייב ראפ ןעטלַאהענוצ ךימ

 טָאה ,טנַאה ןיא םריש-ענער א ןעטלַאהענ בָאה ךיא  ,ןעצעז

 טלעטשעגקעװַא ןוא ןעמונענוצ רימ ייב סָאד ןעדיא יד ןופ רענייא

 : ,לעקניוו א ןיא

 -ענ ןוא ךוטנַאה א ןָא טנעה יד טשיווענ טָאה יבר רעד

 -עג רימ רע םָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ זיא רע ןעוו .הכרב א טנָאז

 .ןעציז ןעטעבענ ןוא םולש ןעבעג

 .רעיוא ןעקנַארק ַא טַאהעג טָאה םיאבנ יירד יד ןופ רענייא

 ,טנעוייל לעקיטש ַא טימ טּפָאטשרַאפ ןעוועג ןיא רעיוא רעד

 "טש יד .,ןענורעג םהיא ןופ טָאה סע .,ןעצנַאגניא טינ רעבָא

 ,ןעקעלפ עלעג עשירפ טימ טקעלפראפ ןעוועג זיא טנעווייל עק

 .גיטכיצנוא ךילרעדיוש

 רעד .ןענארפ טימ טדנעװענ ךיז ריס וצ טָאה יבר רעד

 ךערּפשענ םעד ןיא ךיז טָאה רעיוא ןעקנַארק םעד טיס יאבנ

 .,טשימעגניירַא

 טָאה רע .טרעטשענ לעסיבא ןעוועג זיא ןושל ס'ניבר םעד

 ןעגנַאגעג םהיא ייב ןענייז רעטרעוו יד רעבָא ,טלעמַאטשענ טינ

 טימ ןוא רעינַאמ ןייז טימס .לעסיבא נידע'הּפ-דבכ ,ךילרעווש

 טכַאמעג רימ ףיוא רעבָא רע טָאה ןעדייר ןייז ןופ רענייטש םעד

 ןעלייטרוא טנעקענ בָאה ךיא טייו יו ןוא ,קורדנייא ןעטונ א

 בָאה ,םהיא ייב טכארבראפ בָאה ךיא סאוו ,העש רעבלַאה רעד ןיא

 -לֶאט רעניטכירפיוא ןַא זיא רע זַא ,גנוניימ יד ןעמוקַאב ךיא

 ףיוא ץלַא רעבָא .גנורהאפרע טימ ךילקריוו ןוא ,שנעמ רעווָאק

 ,רעגייטש ןעדנעסיוונוא רהעז ןעניטייצרַאפ ץנַאנ ַא
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 -קינייא ס'ניבר םעד ,ךעלענניא ייווצ ןעזיווַאב ךיז ןעבָאה סע
 ןופ רערעדנַא רעד ןוא ,רהאי ןהעצ רהעפענמוא ןופ רענייא ,ךעל

 ןוא ,ךעלעקלומראי ןענארטענ ןעבָאה עדייב .ףלעװצ רהֶאי ַא

 -נַאג יד ןעסעזעג ןענייז ייז .ךעל'האּפ טימ ןעוועג ןענייז עדייב
 -יוא עצראווש ערעייז ןוא ,טדערעג ןעבָאה רימ סָאװ ,טייצ עצ

 ךרד טימ רעבָא --- ,רימ ןופ ןעמונענּפָארַא טינ ייז ןעבָאה ךעלעג
 ."ענשטעטאטס , ,ליטש ,ץרא

 -ענ רימ ייב יבר רעד טָאה --- ? רהיא טייז ןענַאװ . ןופ ---

 טייצ רעבלעזרעד וצ ןוא ,טקעּפסער ןוא טייקכילדניירפ טימ טגערפ

 -סער טניואווענוצ זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ ןָאט ַא טימ ךיוא

 טָאה ץלַא סָאד .ןעבענ וצ יו רהעמ ךס ַא ןעמוקַאב וצ טקעּפ

 -טסבלעז .,רענייטש ןעדלימ ַא ףיוא ןעזיוועגפיורַא רעבָא ךיז

 -עג טינ ךיז טָאה טסיינ-סטפַאשרעה רעדָא ץיינרע ,ןייזטסואווַאב
 | .ןהעז

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,ןָאדנָאל ןופ ---
 -נוטייצ יד ןיא טביירש רהיא זא ,טנָאזענ רימ טָאה'מ ---

 ןעביירש ןוא ,ןָאדנָאל ןיא טניואו רהיא .,קראי ןינ ןיא ןעג
 ?טסייה יו .קראי וינ ןיא רהיא טביירש

 ,טנעדנָאּפסערָאק ַא ןיב ךיא זא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא

 רע טָאה םעד ףיוא ,טסָאּפ ךרוד ךיא קיש ןעלקיטרא עניימ זא

 ,אי ,איי :טנָאז רענייא יוװ יוזא ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשענוצ

 העטשרַאפ ךיא ,טניימ רהיא .ןיוש ןעמ טהעטשראפ סָאד

 "9? טינ

 ? ןעננוטייצ עשילגנע ןיא ---

 .עשילננע ןיא ,אי ---

 טימ טנַאזענרעביא רע טָאה -- !ןעננוטייצ עשילננע ןיא ---

 ,ןעדיא עֶלַא יו ,ריא ַא רעבָא ךָאד טייז רהיא --- .,ןץרא ךרד

 | ? תמא טינ
 ןיא רעבָא ,ןעדיא עלַא יו ךיא ַא ךיא ןיב סיוועג ---

 .גנאל ןיוש ךיא ןיואוו דנאלננע

 ? ןיילַא רהיא טייז ןענַאװ ןופ ןוא ---

 ,ענליוו ןֹופ ---

 !טדָאטש ענייפ א !טרָאטש עשידיא ַא .?ענליוו ---
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 וצ טקנופדנַאטש ןייז ןענעו ןעגערפ ןעמונעג בָאה ךיא

 -נַאהעג רעמיא ךיז םָאה ןעיצילַאנ ןיא .ןענארפ עשיטילָאּפ

 ןעציטש ןעלהַאװ יד ייב ןעלָאז ןעדיא יצ ,םעד ןענעו טלעד

 -גיא ןעװעג רימ ןיא ,ָאזלא .רענעטור יד רעדָא ןעקאילַאּפ יד

 םעד ןעגעװ ןעגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ןעסיוו וצ טנַאסערעט

 "ראפ א זַא עװַאקישט ןעוועג רימ זיא ,נידנענָאז תמא םעד .ןינע

 רָאנ ןענארפ עכלעזַא ןעמ לָאז ּפיט ןעזיד ןופ ןעדיא ןעניטייצ

 יו ,ןעמוקענסיוא רימ ןזיא םהיא טימ ויוורעטניא ןיימ .,ןעלעטש

 םעד ןיא ,קיטילָאּפ ןופ ךילקריוו טָאה רע ןוא .סַאּפש ןימ א

 ךָאד רעבָא ,גינייו ץנַאג טסואוועג ,טרָאװ ןופ ןיז ןערעגיטכיוו

 ,טרַאוװרע בָאה ךיא יו ,רהעמ

 טָאה --- ,גנורינער רעד טימ ןהענ ןעדיא יד סייח ךיא ---

 -ער עשיכיירטסע עניימעגלַא יד טניימעג טָאה רע) .טנָאזעג רע

 טוג זיא הכולמ רעזנוא --- .(ןָארט םעד ןופ טפַאשרעה יד ,גנוריג

 -סינויצ יד .הכולמ רעד טימ ןהעטש רימ ןעפראד ,ןעדיא וצ

 ייז .רהיא ןענעקטנא ןעלעטש ךיז ןעלָאז רימ זא ,ןעליוו ןעט
 זא ,ןעגָאז רימ ןוא ,טומ ןעזייוו ןעפרַאד ןעדיא זא ,ץלא ןענָאז

 ןעמ ןא ,טייצ יד ןעמוק טעוװ סע ןעוו .עקיטילָאּפ זיא ץלַא סָאד

 ןעטסינויצ יד .טומ ןעזייוו רימ ןעלעוו ,טומ ןעזייוו ןעפראד טעוו

 -נוא .ערעזנוא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,עקיטילָאּפ רעייז ךיז ןעבָאה

 ןעניובענ ןעטלַאה ןעפרַאד ןעדיא ןזא ,טנייה זיא עקיטילָאּפ רעז

 סאוו ,ארמנ עטנאקאב א טכַארבעג רע טָאה ייברעד) ּפָאק םעד

 .(ןעזָאלענּפָארַא ןעטלַאה ּפָאק םעד ןעפראד ןעדיא זַא ,טנָאז

 ,ןעקאילַאּפ יד טימ לָאמ עלא ןעטלַאה רימ זא ,טנָאז ןעמ ---

 "ימ ריס .תמא טינ זיא סָאד .ערעקרַאטש יד ןענייז ייז ?ייוו

 ןעלָאז רימ ןעוו .ןעדיא ראפ רעסעב ןייז לָאז סע זא ,רָאנ ןענ

 ,רענעטור יד טימ ןהענ וצ רעסעב זיא ןעדיא ראפ זא ,ןעסיוו

 סאוו ,ןעטאדידנַאק עשידיא ןעציטש ןעלהַאװ יד ייב רימ ןעלעוו

 סאוו ,סָאד ןָאט :;?לכ ןייא ןעבָאה רימ .רענעטור יד רַאּפ ןענייז

 .ןעדיא ראפ רעסעב זיא

 :טנָאזעג רע טָאה ,ןיימענלַא ןיא םזינויצ ןעגעוו נידנעדייר

 עשידיא ןעכַאמ ייז .טייקשידיא יד עילַאק ןעכַאמ ייז ---

 ,ןעטסינויצ יד ,ייז .םידומל עקשיאיונ טנערעל ןעמ ואוו ,ןעלוש
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 -ַאק רעטוג א ןייז אקוד טינ ףרַאד קאילַאּפ רעטונ ַא זא ,ןעגָאז

 ַא ןייז ןעק ןעמ זא ,ןעזייוַאב ייז ןעליו םעד טימ .,קילָאט

 ,רעבָא גָאז ךיא .טייקשידיא ןופ ןעטלאה טינ ןוא דיא רעיירט

 .טינ דיא ןייק ןיא ,טייקשידיא ןופ טינ טלַאה סָאװ ,דיא א זַא

 -ענ ןיא קורדנייא ןייפ .אקירעמַא ןעגעוו טנערפענ טָאה רע

 -ייז אקירעמא ןוא דנאלגנע זַא ,ףירגַאב ןעכילטייד ןייק זא ,ןעוו

 ךיא .טַאהעג טינ רע טָאה ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא טייוו ןענ

 ,לָאמ עכילטע ןעוועג אקירעמא ןיא ןיב ךיא ןזא ,טנָאזעג בָאה

 ,ןעטנארנימיא עשידיא ערעזנוא ןענעוו טנערפעג רימ ייב רע טָאה

 ;גנוקרעמַאב ַאזַא טכַאמעג רע טָאה ייברעד ןוא

 טפרַאדעג טינ עיצַארנימיא ןייק טלָאװ ןענעווטניימ ןופ ---

 ,טסייג ןעשידיא םעד ןעזָאלרַאפ ןעטנַארנימיא יד םירָאװ ,ןייז

 ןעציטָאנ עניימ ןיא ןוא ;רעטרעװ ענייז ןעוועג ןענייז סָאד)
 םעד , :גנוקרעמאב א טנעכייצראפ ןיא ךערּפשעג ןעזיד ןופ

 ןעמעוו ןופ טרעהעג אמתסמ רע טָאה 'טסייג רעשידיא' קורדסיוא

 טָאה רע םיראוו ,ןעראוועגנ ןעלעפענ םהיא ןיא רע ןוא ,זיא סע
 ןערהָאפ ןעטנַארנימיא יד .(רעדיוו ןוא רעדיוו טכיורבעג םהיא

 יד טזָאלראפ ןעמ ,ףונ םעד ןענעװו ןענרָאז ךיז אקירעמא ןייק

 .ןעמ געמ ץלא ,ערעדנַא טימ טבעל ןעמ ,בייוו

 רע .ן'טלעווזור ןעגעו רעטרעוו רָאֹּפ א טגנָאזעג טָאה רע

 םהיא ןעגעוו ףירגַאב ןערָאלק ןייק רעבָא .טביולעג םהיא טָאה

 ,טאהעג טינ רע טָאה קיטילָאּפ ןייז ןוא

 ןופ ,טנערפעג ךיא בָאה ,ךערּפשענ םעד ןעטלַאהוצנָא םוא

 ייברעד .ןעננוטייצ רע טזעל יצ ןוא ,ץלא סָאד סייוו רע ןענאוו

 :ןעפורענּפָא ךיז רעיוא ןעקנארק םעד טימ טנַאטידַא רעד טָאה

 . טמוק גנוטייצ ןייק .ןעננוטייצ ןייק טינ טנעייל יבר רעד ,ןיינ

 ,"ןיירא טינ בוטש ןיא

 ןטימ יבר רעד טָאה ,ארמנ ַא ןענעלעג זיא שיט ן'םיוא

 :טנָאזעג ןוא ןָאטענ ּפַאט א רהיא רעגניפ

 ערעווש עכלעזַא ףיוא געט ענעצנַאג טגנערברַאפ ןעמ ןעוו ---
 ,טינ טרעוו ןייק ןעכַאז ערענעלק יד ןיוש ךָאד ןעבָאה ,םינינע
 ןופ ןיוש ייז טהעטשרַאפ ןעמ .,ןענרעל טינרָאג ןעמ ףרַאד ייז
 יי .ןילַא ךיז
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 ייב רע טָאה ,לָאמ ןעטייווצ א אקירעמַא ןעגעוו גידנעדייר

 ךיז טוט סע סאוו ,ליפ יוזא סייוו ךיא ןענאוו ןופ ,טגערפעג רימ

 -עמא ןיב ךיא ןא ,טנָאזעג םהיא בָאה ךיא סָאװ סָאד .,ןעטרָאד

 -ענ טָאה סע יו .,ןעסעגרַאפ רע טָאה ,לָאמ עכילטע ןעוועג אקיר

 -עװו .טכאמעג טינ קורדנייא ןייק םהיא ףיוא סָאד טָאה ,טנייש

 רע טָאה אקירעמא ןוא דנאלננע ןעשיווצ דישרעטנוא םעד ןענ

 -יווצ זא דלַאבי .ףירנַאב ןערָאלק ןייק טאהענ טינ טּפיוהרעביא

 -גנע ןיא ָאד ךיא ןיב יוזא יו ָאט ,םי רעסיורנ ַא טגיל ייז ןעש

 ןיא םהיא ייב זיא םעד ןענעו ? אקירעמא ןיא ָאד ןוא דנַאל

 .ןַאמוט ַא ןעוועג חמ

 "ייוצ ןוא ,ןעננוטייצ יד ןיא ןעמ טנעייל ,סנעטשרע ---

 אקירעמא ןיא ןייז וצ טפעשעג ןיימ ןיא סיוא רימ טמוק ,סנעט

 .טרעלקרע רעדיוו ךיא בָאה --- ,טייצ וצ טויצ ןופ

 ןיא רעטייברא עשידיא יד ןענעוו טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא

 -ַּפִא טינ ייז לָאז ןעמ ידכ ,, ,טריזינַאגרָא ןענייז ייז יו ,אקירעמא

 -סיוא ךיז בָאה ךיא יװ ,"ןעלדניװשַאב טינ ייז לָאז ןעמ ,ןערַאנ

 : ,טקירדענ

 סָאװ -- .טגערפעג רע טָאה --- ?סקיירטס ןעכַאמ ייז ---

 הלוע ןייק 4 תוריכש רהעמ ןעלהָאצ ייז לָאז ןעמ ?ייז ןעליוו

 ? תורקי א ךיוא ןיא אקירעמא ןיא .תורקי א ןיא סע !טינ

 ? תמא טינ ,רעווש וצ ןעטרָאד טייברא ןעמ

 .תמא זיא סע ,אי --

 גנוניימ א ןענירקסיורא םהיא ןופ טוװאורּפעג בָאה ךיא

 ןיא סָאד .,םערָא ןוא ךייר ןענעוו ,טייברא ןוא לאטיּפַאק ןענעוו

 רעזיד ןיא ענארפ רעטשרע ןיימס ףיוא .ןעוועג ךילנעמנוא רעבָא

 :יוא טרעפטנעענ רע טָאה גנוטכיר

 .םלוע לש ונובר ןעבלעזמעד ןופ רעדניק ןענייז עַלַא ---

 ,תוריכש עטוג רע טלהָאצ ,קירבַאפ ַא טלַאה דיא רעכילרע ןא ןעוו

 רע .עשר ַא רע זיא ,תוכאלמ לעב ענייז טנינייּפ דיא ַא ןעוו ןוא

 ףראד ןעמ זא ,ארמנ לעקיטש ַא רשפא רעדא קוסּפ א טריטיצ טָאה

 .לעוּפ א ןעלדנאהאב טוג

 סאוו ,רעפטנע רעטסכילטייד רעד ןעוװװעג ןיוש ןיא סָאד

 רעד וצ נוצאב ןיא ןענירקסיורַא טנעקענ םהיא ןופ בָאה ךיא
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 ןיא טנערפענ עבלעז סָאד םהיא בָאה ךיא .ענארפ רעטייברא
 -ניירא ןינע םעד ןיא םהיא ךיא ?עוװ רעמָאט ,עמרָאפ רעדנַאנַא

 ןעמ .ןעזָאלעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע .,לעסיבַא רעפיט ןעהיצ

 טזייו רעכלעוו ,טקניטסניא ןַא טָאה רע זַא ,ןהעז טנעקעג טָאה

 ןופ ןעהערדוצסיורַא ךיז רעסעב ךיז טניול םהיא ראפ ואוו ,םהיא

 רעזיד ןיא גנורהאפרע ךס א טַאהעג טָאה רע ןוא .רעפטנע ןא
 םהיא טימ ןעבָאה ןעסַאלק ענעדישרַאפ ןופ ןעשנעמ .טכיזניה
 -יימ א ןעגָאזסיורא ןיא ןערעטנָאלּפוצניירַא םהיא טכוזעג ,טדערעג
 ןיוש רע זיא ,ָאזלא .םינינע עכילרהעפעג ענעדישרַאפ ןעגעוו גנונ
 ןערעפטנע סָאװ ,סרעפטנע ןעבענ ןיא קנילפ ןוא טינעג ןעוועג
 .טינ

 טכַאמעג טינ רימ ףיוא רע טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ,ךָאד ןוא

 ראגָאז רימ ןיא רע ,טרעקראפ .קאירטיכ א ןופ קורדנייא ןייק

 לעסיבא ,רעטיישענ א ןעוועג טלָאװ רע ןעוו .שיטַאּפמיס ןעוועג

 ביל טינ םהיא ,סנעטסנינעוו ,ןעדיא ענינייא ןעטלָאװ ,רעשלַאפ ַא
 ןעבָאה ,ןעניפענסיוא טנעקענ בָאה ךיא טייוו יו ,ןוא .,טאהעג

 רעשירעבױלגרעבַא רעייז טימ רָאנ טינ ,טבילעג תמא עלַא םהיא
 .ךיוא ןעשנעמ ַא סלא טושּפ רָאנ ,"ןַאמ ןעכילטעג , םוצ עביל

 יד ןופ רענייא טָאה ,טנידנעעג ךיז טָאה טיזיוו ןיימ ןעוו

 -ענּפָא טָאה רע  .גנַאגסױרַא םוצ טיײלנַאב ךימ םיאבג יירד
 עּפורגנ א ןָאטענ רַאּפש ַא ךיז טָאה ייברעד ,ריט יד ןעסָאלש
 ייז ןעלעוו רעמָאט ,ןעסיורד ןופ טרַאװעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא

 -ניירא טינ רעבָא ייז טָאה ןעמ .זיא סע יװ ןעמוקניירַא ןענעק

 .ןעזָאלעג

6 

 ,םַאנ ן'פיוא םידיסח טימ ןעכערּפשעג

 וצ ןָאטענ זָאל א ןעשנעמ יילרעלא ךיז ןעבָאה ןעפיורד ןופ

 ,.טנעה עטקערטשעגסיוא טימ רימ

 ןיימ ןענעכייצראפ וצ טייז א ןָא טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא

 .ייברעד טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ץלַא ןוא ן'יבר ן'טימ ויוורעטניא

 טימ ןעבָאה ייז .ןעכארברעטנוא טינ ךימ ןעבָאה עדנעסעב יד
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 ביירש ךיא יוװ ,טסוקעג ןעקילב ענירעגיינ טימ ןוא טקעּפסער
 .לעכיב ץיטָאנ ןיימ ןיא

 "וצ ייז ןעשיווצ ךיא בָאה ,ןעראוועגנ ניטרַאפ ןיב ךיא ןעוו

 ןהענ ןעזָאלענ ךיז בָאה ןוא תועבטמ ?להָאצ עשביה א טלייט

 סָאװ ,סעקדאלק יד רעביא גידנענַאּפש ,אינסכא ןיימ וצ קירוצ
 .סעטָאלב ןוא סעשזול יד רעביא ןעגעלעג ןענייז

 ןיא ,עציטש ןעטעבעג ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןופ ?הָאצ יד

 טּפעשענסױא ךילדנע ןיא תועבטמ "?קַאטס , ןיי .,ןעסקאוועג

 זא ןוא ,רהעמ טינ בָאה ךיא זא ,טרעלקרע בָאה ךיא ,ןעראוועג

 ךיא .ענירביא יד ןעבעג ךיא לעװ ,אינסכא רעד ייב ,רעטעּפש

 .ןיילַא ןהעג ןעזָאל ךימ ןעלָאז ייז ,ןעטעבענ ייז ייב ךיז בָאה

 -ענ ךילדנע רעבָא בָאה ךיא .טכייל טינ ןעמוקעגנָא רימ ןיא סע

 עמַאנסיוא ןייא רָאנ .ןעפיולכַאנ טינ רימ ךָאנ לָאז ןעמ ,ט'לעוּפ
 עניימ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע .,רעמוטש ַא -- ןעוועג ןיא
 רימ ךָאנ זיא רע .ןעזָאלענּפָא טינ ךימ טָאה רע ןוא ,ןעקנואוו

 ןוא ךעלסעג עגיּפמוז ןפ רעטנָאלּפ ןעצנַאנ םעד ךרוד ןעגנאגעג

 וצ גידנעיירש ןוא רימ ךָאנ ךיז גידנענָאיכָאנ ,ךעלעקלואוואז

 ךיא ןעו .רענייטש ןעמוטש ןעדנעכַאמדזעוורענ ןייז ףיוא רימ
 -ארקעג סָאבעלַאב םעד ייב ךיא בָאה ,אינסכא יד טכיירגרעד בָאה

 .טלעטשעננעדירפוצ םהיא ןוא תועבטמ ןעג

 -אב רעד ןעמוקעגניירא רעמיצ ןיימ ןיא ןענייז רעטעּפש

 -ָאה עלא .ךיז טכאד ,םינכש רָאּפ א ןוא ןהוז ןייז ןוא סָאבעל

 ךיז טָאה סע .ן'יבר םייב ךוזַאב ןיימ ןעגעוו טגערפעג ייז ןעב

 ןעסעגראפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא ןוא ,םלוע ןא טלעמַאזעגנָא

 תעשב ,ןעדיא ןעגירהעי-לעטימ א ןופ םינּפ ןעטרעטסיינַאב םעד

 .טגָאזעג טָאה יבר רעד סאוו ,טלהעצרעד בָאה ךיא

 טָאה -- ,ךימ רהיא טהעטשראפ ,ליומ ןייר ַא טָאה רע ---

 א רעניימ טינ ןזיא טרָאװ א רענייז --- ,ןעפורענּפָא ךיז רע

 ,םיוקמ טרעוװ ,טדער רע סָאװ .טרָאװ
 םעד ןעגעװ ןעלהעצרעד ןעמונעג ךָאנרעד רע טָאה סעּפע

 .טָאג ןימ א ,ןַאמ רענילייה ַא רָאנ זיא רענעי זא ,יבר רעקסירט

 ןעד ןיא .רעקסירט רעד ,טינ טּפָאלש ןוא טינ טסע רע ---

 ?ןעטלעוװ ןערעקרעביא ןעק שנעמ אזא זא ,שודיח א
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 םהיא ןעבָאה עדנעזעוונא יד ןופ ערעדנַא ןוא סָאבעלַאב רעד
 זיב ,רעזלעב םעד וצ גנאזעג-ביול טימ דייר יד ןעגָאלשענרעביא

 ,ןעירשעגרעביא םהיא ייז ןעבָאה ךילדנע |

 ,רעקסירט םעד רַאֿפ טרעטסיײגַאב ןעוועג זיא סָאװ ,דיסח רעד
 :טגערפענ רימ ייב ךָאנרעד טָאה

 תודועס שולש ןעמ טסע אקירעמא ןיא זא ,תמא סע זיא ---
 ?לעביטש ןיא טינ ,בוטש ןיא ךיז ייב

 םעד ףיוא ןוא .תמא ןיא סע זא ,ןעוועג הדומ בָאה ךיא
 :טפינ ןעשיטסאקראס טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה

 טָאה סאוו ?ןעבָאה סָאד ןעק םעט א ראפ סאוו טנייה ---
 םייב תודועס שולש ןעסע ןוא ןענניז ?רעטַאעט ,ןעטראד רהיא
 ? רעטַאעט ןיא סָאװ ,?כאמ רעטסערג רעד ךָאד זיא שיט ס'ניבר
 ןא ,יֹוג א ראפ דיא ַא ןוא ,ןעדיא א ראפ ךיז טלעטשראפ יוג א
 רענהעש א ,ןעטלַא ןַא רַאפ רעגנוי ַא ןוא ,ןעגנוי א ראפ רעטלַא
 ..ינונעת

 -עטניא-בלַאה א ןעמוקענניירַא זיא ,טנעװַא ןיא ,רעטעּפש
 ענייז טימ טריסערעטניארַאפ ךימ טָאה רעכלעוו ,דיא רעטנעגיל
 ןופ קורדנייא םעד טכאמעג טינ רימ ףיוא טָאה רע .דייר ענולק
 -עוו טָאה רע ,טרעקראפ .ן'יבר ןופ ּפא טכאל סאוו ,ןעשנעמ א
 רעבָא ךיז טָאה רימ .טקעּפסער ן'תמא טימ טדערעג םהיא ןעג
 טניואוועג זיא רע ?ייוו ,ן'יבר םעד טריטקעּפסער רע זא ,טכאדעג
 ,זעיגילער טינ גנאל ןיֹוש ןיא סאוו ,פשמל ,דיא א יװ --- ,יוזא
 .הפירט ןייק ןעכוזרַאפ טינ ץלַא ןעק

 ןעטרָאס ענעדישרַאפ יד ןעגעו טלחעצרעד רימ טָאה רע
 .ן'יבר םייב ןעציז ןעביילב סָאװ ,םידיסח ןענייז סָאד ."םיבשוי,
 טרא ןעזיד ףיוא לייוו ,טושּפ רע טציז ,רעליופ א ןזיא רענייא
 יד לָאז .הסנרּפ ןענעװ חומ םעד ןערַאד וצ רע טרָאּפשרַאֿפ
 ,ןעגיטרַאפ ןופ רע טסע ן'יבר םייב ! ן'הנאד םעד ןענעוו בייוו
 ןא .םיבשוי ערעדנַא יד טימ תושעמ ךיז טלהעצרעד ןוא טגניז
 ,רהיא ןופ רע טפיולטנא ,הרצ א בייוו ַא טָאה רערעדנא

 ןייז ןיא טָאה סָאװ ,דיא ַא ןעמוקעגניירא זיא ךָאנרעד
 -בא , ןוא ?טעטיצַאּפַאק , יו רעטרעוו עכלעזא טכיורבעג ךַארּפש
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 םוא טרעכיור רע זא ,דוס ַא טיורטראפ רימ טָאה רע .,"טקַארטפ

 ,רע טביולג ן'יבר םעד ןיא זַא רעבָא ,תבש

 .טנערפענ ךיא בָאה -- ?סָאד ךיז טרָאּפ יױזַא יו ---

 רע טָאה --- ,הנומא ע'טושּפ ןייק טינ סָאד זיא רימ ייב ---

 ךיא ביוא .,הנומא ןופ הנרדמ ערעכעה ַא זיא'ס --- ,טרעלקרע
 יד ,הנומא רע'טושּפ רעד ןענענ סָאד זיא ,תבש םוא רעכיור

 ןעטראד ןוא תונרדמ ערעכעה יד וצ ףיוא רעבָא ךיז טביוה המשנ

 ןוא תווצמ עכילנהעווענ יד טימ הרות עכילנהעוועג יד טָאה

 .טינ עדרעוו ןייק תוריבע

 -רַאֿפ טינ רימ זיא רעפטנע ןייז זַא ,טנָאזעגנ םהיא בָאה ךיא

 :טקרעמַאב רע טָאה םעד ףיוא .ךילדנעטש

 -ענּפָא ןוא זנוא ייב טצעזַאב ָאד ךיז טלָאװ רהיא זַא ---

 ןץ'טימ .ןענאטשראפ ןיוש רהיא טלָאװ ,ןעכָאװ עכילטע טניואוו

 .ןעמענַאב טינ ןעכאז עכלעזא ןעמ ןעק ןיילא ןערעה

 יד ןעבָאה ,ןהענרעד טנעקענ ךָאנרעד בָאה ךיא טייוו יו

 .םענענושמ ןעבלַאה ַא ףיוא יו טקוקענ םהיא ףיוא םידיסח

 טָאה ןוא דיא ַא ןעמוקענניירא זיא טכַאנייב טעּפש רָאנ ןיוש

 ענעדיש-אפ יד ןענעװ ןעסיוו ?יו ךיא יוװ יוזא זא ,טרעלקרע

 םהיא טָאה רעצימיא) ןענייז ייז ןעשנעמ א ראפ סאוו ,םיבשוי

 עכילטע ראפ ןערעלקרע ץלַא רימ סָאד רע ןעק ,(טגָאזעג יוזא
 -ָארק ייווצ) ןעדלוג ןייא ראפ ןעגנודַאב ךיז ןעבָאה רימ .ןעדלונ

 ,טלעּפאלּפענ םתס טָאה רע .ןעדייר ןעמונעג טָאה רע ןוא ,(ןענ

 םהיא טָאה רעכלעוו ,רענייטש ןענידלעמוט ,ןעוואקישט א היוא

 ' ,רימ יו רחעמ חומ םעד טלעמוטרַאפ ןיילא

 -ץולּפ ךיז ךיא בָאה --- ? יא ּפיט א סאוו ,טסייוו רחיא ---

 .םהיא וצ טעדנעװעג גנול

 ָ? סניוזא סָאד זיא סאוו --- ,טרעפטנעענ רע טָאה --- ,ןיינ ---

 טליו רהיא .,ןהעטשראפ וצ ןעבענ ךייא ךיא לעװ טָא ---
 א רַאפ סאוו ,םיבשוי ענעדישראפ יד ןענעוו ןעלהעצרעד רימ

 סָאד טא ,ונ ?תמא טינ .ןיא ייז ןופ רעדעי שנעמ טראס

 רעדעי פיט א ראפ סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ טליוו רהיא זא ,טסייה

 ַא טסייה סע סָאװו ,ןיוש רהיא טהעטשראפ .ןיא ייז ןופ

 ?"ּפיט,
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 ,ךיא העטשרַאֿפ טציא ,ָאי ---

 עלַא ןופ רעטסטנַאסערעטניא רעד זַא ,ךייא ךיא גָאז ,ונ ---
 .ןיילא רהיא טייז ןעּפיט

 רע טהעטשרַאפ ,ןיא פיט ַא סָאװ זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא
 ,טלהָאצאב רעבָא םהיא ךיא בָאה ןענָארק ייווצ יד .םינ טראפ
 ןעשנואווענוצ רימ ,תועבטמ ענרעבליז יד ןעמונענוצ רע טָאה
 .קעוַא ןיא ןוא סטוג סָאדלַא

 -טּפיוה ךיז בָאה ךיא .םידיסח ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז סע
 טכאמעג רימ ףיוא ןעבָאה סָאװ ,יד טימ טריסערעטניא ךילכעז
 ,עניטכירפיוא ןֵא ןזיא גנורעטסיינאב רעייז ןזַא ,קורדנייא ןַא
 .יירד טנעכייצרַאפ ךיא בָאה עכלעזַא

7 

 -- .גָאמ קרַאמ א -- .גרעב --- .לשימעשּפ ןופ ןעקורדנייא
 .ןעדיא -- .ןעריציּפָא --- .סענילַאמ

 -נעצ רהיא ,ןעיצילַאג ןיא טדָאטש עטירד יד זיא ?שימעשּפ
 ךיא ,ואקארק ןופ רעטנעצ רעד יו ,רעגידעבעל זיא רעבָא רעט
 רענײמעגלא רעד ןֹוא ,גָאט ןייא רָאנ טכַארברַאפ ןעטרָאד בָאה
 סע ןא ,ןיא ,ןעבילבראפ ןורכז ןיימ ןיא ןיא סאוו ,קורדנייא
 .רעטילימ ןוא גרעב ןופ טדָאטש א זיא

 רהיא ןעוו .גראב ּפָארא ןוא ףיורא ןעהעג ןעסאג בור סָאד
 ,קראּפ-טדָאטש םענהעש םעד וצ ןעמוקוצ רעטנעצ םעד ןופ טליוו
 ןהעג טליו רהיא ביוא ;גרַאב ףיֹורא ךיוה ןהעג רחיא טזומ
 ןעסאנ עליפ .גרַאב ףיורא ןהעג רעדיוו רהיא טזומ ,קראמ םוצ
 טייפ עטלא רהעז יו ,ןהעזענ בָאה ךיא .עּפושמ רהעז ןענייז
 .ןעוועג רעווש עקאט ייז ןיא סע  .ייז רעביא ןעגייטש

 ,טדָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא זיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד
 עטסעב יר זיא גרעבמעל ןיא יוו ױזַא ןוא ,גרעבמעל ןיא יוװ ױזַא
 טימ םידיסח עניטייצראפ ןופ םלוע ןעטשימענ ַא טימ ?ופ סאג
 -עשּפ .,לָאצ א ןהָא ןעריציפָא ,ןעריציפא ןוא ןעטנארפ עניטנייה
 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,ננוטסעפ עקרַאטש ַא טָאה ?שימ
 -ַאה .עירעּפמיא רעשיכיירטסע רענידסלאמאד רעד ןיא עטסגיטכיוו
 ,טירש ןוא טירט ףיוא טלעקניפעג רעדיילק עשירעטילימ ָאד ןעב
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 רעלשימעשּפ ןַא ,טנעכייצרַאפ לעכיב ןיימ ןיא בָאה ךיא

 ןעשנעמ יד יו ,עיגרענע רהעמ טימ ךיז ןענעװַאב רעניואוונייַא

 טימ ןעטכייל רעטכיזעג ערעייז זַא ןוא ,גרעבמעל ןוא ןָאקַארק ןיא

 ןופ טמַאטשענ טָאה קורדנייא רעזיד זא ,ךילנעמ .טסול-סנעבעל

 .ןענופעג ןעטרָאד בָאה ךיא סאוו ,רעטעוו םענהעש-רעדנואוו םעד

 עדנעגיל ךיוה יד .םענעגנאנוא טינ רעבָא ,סייח ןעוועג זיא סע

 ןעו ןוא .גיטפול ןוא יירפ טמעטָאעג טָאה טדָאטש ענירעגרעב

 טיײרּפשעגסױא טניל קראּפ רעד ואוו ,גראב ן'פיוא ףיורא ןיב ךיא

 .סליקסטעק ערעזנוא ןָא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ןרע-זג ַא יז

 .טפול ?יקסטעק ַא טָאה ?לשימעשּפ ץנַאג

 רָאנ רעטכַאבָאעב רעד טקוק טפול אזא ןיא ,גָאט אזא ןיא

 .ןעניוא ערעדנא טימ
 א * *

 ךיז טניפעג ,קראּפ םעניילק ַא ןעבעל ,קראמ נערב םעד ייב

 טימ ,ןהענוצפיורַא ּפערט עכילטע ףיוא ,ןָאיליװַאּפ רעניילק ַא

 -עג ןענייז עמראפטאלּפ רעד ףיוא .ךַאד ַא ןוא עמרָאפטַאלּפ ַא

 -וצ א וצ טרעהעג טָאה סָאד .ןעלוטש טימ ךעלשיט ןענַאטש

 ,ןעגרָאמהירפ םעד ןיא .ייברעד ָאד ןענַאטשעג זיא סאוו ,עינרעק

 ,טדָאטש ן'כרוד נידנעריצאּפש ,ץַאלּפ םעד טכוזאב בָאה ךיא ןעוו

 ןעסעזעג זיא ןעמ .ןעדנוק טימ לופ ןעוועג ןאיליווַאּפ רעד זיא

 ךעלעסיש ,(סענערָארפעג) םירק ןייא ,ייט ,עװַאק רעזעלנ ייב

 .קעבעג-רעקוצ טימ רעלעט ,טיורב ץרַאװש טימ ךלימ-רעיוז

 טכיירגרעד טָאה רע .גנאנ ןעלופ ןיא ןעוועג זיא קרַאמ רעד

 -ייז ייוצ ןופ טלעגננירעגמורַא םהיא טָאה ןוא ןָאיליװַאּפ ן'זיב

 -עזענ תורוחס ערעייז טימ ןענייז סעטרעיוּפ יד ןופ עליפ ,ןעט

 -טימעג ןאיליַאּפ םעד ןיא ןעביוא ןעבָאה סָאװ ,יד רעטנוא ןעס

 ,ךעלשיט יד ייב ןעסענענ רעדָא ןעקנורטעג ךיל

 .שינַאקירעמַא-טינ טולָאסבַא ןעוועג זיא ענעצס-קראמ יד

 ןיא ואוז ,םייה רעטלַא ןיימ טימ טמעטָאעג רהיא ןופ טָאה סע

 ןעבעל טניואוועג ןערעטלע עניימ ןעבָאה געט עגנוי ץנַאג עניימ

 רעד .(211 שזדייּפ ,דנַאב ןעטשרע העז) קרַאמ ןעכילנהע ןַא

 .ץַאלּפ-"סגנוטכַאבָאעב רעטנעכייצענסיוא ןַא ןעוועג זיא ןָאיליװַאּפ

 .טענגַאמ א יװ ,ןָאטעג היצ א ךימ טָאה רע
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 טנעמָאמ םענעי ןיא ךיז טָאה דָארג .ןעננאנעגפיורא ןיב ךיא

 טימ טכָאקעג טָאה ןעטנוא ואוו טרָא ןַא ןיא ?עשיט ַא טיירפַאב

 -עג ןיא קרַאמ רעד .ייט ןָאלג ַא טלעטשַאב בָאה ךיא ,לעדנַאה

 ,וצ גרַאב-ּפָארא -- ןעניוא עניימ רַאפ טײרּפשעגסיױא ןעוו

 -רעיֹוּפ יד ,(סירעבזאר) סענילַאמ ןופ גָאט א ןעוועג זיא סע

 םוצ טדָאטש ןיא טכארבעג ןענרָאמהירפ םענעי ייז ןעבָאה סעט

 -עג ךיז ןעבָאה ןעטייז עלַא ןופ .לָאמ ןעטייווצ רעדָא ןעטשרע

 -דנעק ,ּפעט ,סרעבעצ ,סרעמע -- ,סענילַאמ טימ גרעב טלעטיור

 סעקמיזָאּפ .סענילַאמ עקַאמשעג ,עניטפַאז טימ טְליִפעגנֶא ,ךאל

 יו ,ליפ ױזַא טינ רעבָא ,גונעג ןעוועג ךיוא זיא (םירעבָארטפ)

 .שירפ יוזא ןהעזעגסיוא טינ ןיוש ייז ןעבָאה ךיוא ..סענילַאמ

 ענינייא טימ .טכאמעג ננאל ןיוש ייז ףיוא ןעמ טָאה וניחהש

 ןיא ךאז ןייק רעבָא .םינסחי יד ןעווענ ייז ןענייז קירוצ ןעכָאװ

 ענילַאמ יד ןיא טציא .ּפָארַא רוד א ,ףיורא רוד א .,גיבייא טינ

 ,קראמ םעד ןופ ןיגינעק יד ןעוועג

 .סרעמע עטנידיילעגסיוא ןיוש ןהעזענ ךיז ןעבָאה זייוורעטרע

 ןעוועג ןיוש ןענייז ,טכארבעג ייז ןיא טָאה ןעמ סאוו ,סענילַאמ יד

 א ןעוװעג זיא ,ןעבילבעג ןיא ייז ןופ סָאװ ,ץלא .טפיוקראפ

 -אילס יו ,קעד םייב קָאס עטיור לעסיבַא ןוא טייקטסוּפ עטיור

 .עיצַארעּפָא רעניטולב א ןופ ןעד

 ןופ ןעבָאה -- ערעדנא רעדא עבלעזיד -- סעטרעיוּפ יד

 -רַא ,לעפַאטרַאק ,"סעקשטעיראּפ , טכארבעג ךיוא רעפרעד ערעייז
 ,סעקרענוא ?עסיבא ןהעזענ ךיז טָאה ךיוא .,ןערהעמ ,בָאב ,סעב

 ,טיורק ךעלּפעק ,לעמיק ,סעלעביצ ,ךעלמעווש עסיורנ ןוא עניילק

 -עבעל ,םיריזח ןופ ךעלסיפ ,רעייא ,(רעואלפילאק) ?האקנעמולב
 -ןלב טימ סענָאזַאװ ,רענהיה ,סעקשטַאק ,זנעג ,ךעל'םירזח עגיד
 -אמ ןעווענ ןיא סענילַאמ רעבָא .ךעלסיב וצ ץלא ןופ --- ,ןעמ

 .זייוונעס

 "כורפ יד ןופ תוחיר יד .ףרָאד טימ טקעמשענ טָאה סע

 -ןא ןייא ןיא טשימעננעמאזוצ ךיז ןעבָאה ,יילרעלא ןעסנירגנ ,ןעט

 .טייקשירפ ןופ חיר ןעמענענ

 ןעגנאגעגמורא ןענייז ,עשידיא ןוא עכילטסירק ,סעטסָאבעלַאב

 טנערפעג ,תורוחס יד טּפאטאב ,טקוקַאב ,סעטרעיוּפ יד ןעשיווצ
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 ךיז ןעטאראב ,ןעוועג בשימ ךיז ,ןעגנודעג ךיז ,טסָאק סע ליפיוו

 ןוא עשינעטור בור פָאד -- ןעיורפ-ספראד יד .ךיז ןעשיווצ

 עדעי ,דרע רעד ףיוא ןעסעזענ ןענייז --- עסעװרָאב עלא טעמכ
 -עלק א ןעטָאבעגנא ייז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,הרוחס רהיא ןעבעק
 ַא טלַאק ייז ןעבָאה ,טרעדָאפעג ןעבָאה ייז יוװ ,זיירּפ ןערענ

 -ילנראפ יו ןעציז ןעבילבענ ןוא ,ּפָאק ן'טימ ןָאטעג לעקָאש

 ןעגיױב ךילרעּפרעק טזומעג ךיז ןעבָאה םינוק יד .עטרעוװ

 ןעבָאה ייז ;ןעטכַארטַאב וצ סענילַאמ יד םוא ,ייז רַאפ
 ןיא ,ךיז ןעטעב ,ךיז ןעגניד ,ןעגערפ ,ייז וצ ןעדייר טזומעג
 ןליפא ייז ףיוא ןעבָאה ,סעטרעיוּפ יד ,ייז ןוא ;} ןערעו סעכ

 ייב טנעלפ ואוו טינ ואוו זילב .ןעביוהענפיוא טינ ןעניוא יד

 ַא וצ ןעמוק לָאמַא טנעלפ ןַאד ןוא ,ןעצַאלּפ דלודעג יד רענייא

 .עלייו א ףיוא זיולב רעבָא ,יירשענ ַא וצ ,יירעלדיז

 ןצ עטרעױּפ עשינעטור א טָאה ןָאיליװַאּפ םעד ןופ טייוו טינ

 טעיימסענ רהיא טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ?יופט , טגָאזעג ענידיא ַא
 ןעירשוצ ךיז טָאה ענעדיא יד ,זירּפ םעניילק-וצ א ןעטָאבוצנָא
 ."יופט , רעדנַאנַא טימ טרעפטנעענּפָא רהיא ןוא לוק ן'פיוא

 סע ,רענעקורט ןייק ןעוועג טינ רעבָא ןיוש זיא "יופט , רהיא

 ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןעייּפש ןופ לעוד ַא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה
 טינ סע טָאה גנַאל רעבָא ,לעדער ַא ןעבילקעגמורַא ךיז טָאה סע

 -ערעטניאראפ קראטש וצ ןעוועג זיא םלוע רעד .,ןעטלאהעגנָא
 -ַאב ֹוצ ךיז םינינע ערעדנא טימ םוא ,הרוחס-ףרָאד ןיא טריס
 יוזא ,קרַאמ םעד ןיא ןעננאנוצ זיא "לעדער, סָאד .ןעניטפעש

 טָאה ענעדיא ענעי .ייט זָאלנ רעסייה ַא ןיא רעקוצ לעקיטש א יו
 רענייק רעבָא ,ןעיירש וצ טרעהענפיוא טינ ןעטונימ רָאּפ א ךָאנ
 -נעהעז .ןעקנַאשעג טינ טייקמאזקרעמפיוא ןייק ןיוש רהיא טָאה

 טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,רעגיצנייא רעד ןיב ךיא זא ,ניד

 -רעדרעביא ןוא רימ וצ ּפָאק םעד ןעסירראפ יז טָאה ,רהיא
 טימ עדנע וצ זיב ביֹוהְנֶא ןופ עטכישעג עצנַאג יד טלהעצ

 טָאה גנולצולפ .טכער טַאהענ טָאה יז זַא ,תועובש ןוא תוללק

 -נוא זנעג עטעפ ייוצ טנָארט רעױּפ א יו ,ןהעזרעד רעבָא יז

 ןוא זנעג יד ןעּפַאט ןָאטענ זָאלַא ךיז יז טָאה ,סמערָא יד רעט

 .ןעסענראפ ךיז יז טָאה רימ ןָא .רעױּפ ן'טימ ךיז ןעגניד
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 טנַאלקאב ךיז ערעדנַא יד ראפ ענייא ןעבָאה סעטסָאבעלַאב
 ערעדנַא יד ןופ ןוא סענילַאמ יד ןופ זיידּפ ןעכיוה םעד ףיוא

 טשטעווק ןעמ יו ,ןהעז טנעקענ ןעמ טָאה םוטעמוא .ןעטקודארּפ

 ,ננולפייווצראפ ןופ טנעה יד ּפָארא טזָאל ןעמ יוװ ,סעציילּפ יד טימ

 רעדנאנא וצ עיטַאּפמיס סיוא םינּפתונמחר א טכַאמ ןעמ יװ

 -ענ ךיא בָאה "'תורקי, טרָאװ םעד  ,ןיילא ךיז וצ ןוא יורפ

 .עלייוו עלא טרעה

 -דליב א ןענאטשענג ןיא ןָאיליװַאּפ םעד ןופ טייוו טינ

 ַא טימ ןעננודעג ךיז ןוא ,עכילטסירק א ,יורפ עקניננוי ענהעש

 ןענַאטשעג ןיא רהיא ןעבעל ."רעואקפילאק, ןופ ןירעפיוקרַאפ
 יד .עטארעצ עצרַאװש ןופ לעטייב-טנַאה ַא טימ טסניד רהיא

 ןֵא ךיז טוט ןעמ יוװ טינ ןָאטעננָא ןעוועג זיא עטסָאבעלאב עננוי

 דיילק ענעדייז עיולב רהיא ,קרַאמ א וצ טינ סיוועג ,הירפרעדניא

 ןופ ןעווענ ןענייז ךעלעכיש ערהיא ןוא ,טריטלָאקעד ןעוועג זיא

 -םוי א ןיא טצוּפענסיוא ןעוועג זיא טסניד רהיא .דייז ןעסייוו

 סעקרעשטַאּפ גרעב עצנַאנ טימ םויטסָאק ןעשינעטור ןעניד'בוט

 !סעוורָאב רעבָא ,זלאה םורַא

 עטריטלָאקעד יד טָאה ננורעטסייגַאב רענידריווקרעמ א טימ

 סע .ןעסנירג יד םורַא טעיאמשעגמורא ןוא ןעננודעג ךיז עלעמַאד

 קירוצ געט רָאּפ ַא טימ טשרע טָאה יז זא ,ךילטייד ןעוועג זיא

 -ווצ םעד טָאה עטסָאבעלַאב ַא ןופ עלָאר יד ןוא ,טָאהעג הנותח

 ,רהיא ייב סעיינ ַא ןופ רעב

 -כיילג ןעבילבעג טינ ךיוא ןענייז רעבייוו ערעטלע יד רעבָא

 -מורא זא ,רע'םינּפ ערעייז ףיוא ןהעז טנעקעג טָאה ןעמ .גיטליג

 ןיא ךיז ןענניד ,ןענערפסיוא ,ןעקוקסיוא ,קראמ ן'רעביא ןהענוצ

 א ,ןעגינעגראפ א ךיוא רָאנ ,טייקנידנעווטיונ א זיולב טינ ייז ייב

 ןעטפיטראפ םעד טימ ןוא ענימ רענעגָארטוצ רעד טימ טרָאּפס

 ןענייז ,ןעטרָאק ענייז ייב טציז רעלבמענ א ןעכלעוו טימ ,קילב
 ...סעקרענוא רעדָא ךעלמעווש ברעק יד ןעשיווצ ןעננאגענמורא ייז

 טכַאמענ ןוא ןָאיליװַאּפ םעד ןופ ּפָארא ךיא ןיב רעטעּפש

 .קראמ ןעצנאנ ן'רעביא ריצַאּפש א

 ןופ ענינעשימ רעד ךרוד .ןעסקאוועג ןזיא רעדליּפענ רעד

 "ַארק-ַארק" רעוָאסַאב רעד טרעהעג ךיז טָאה ןעמיטש עכילשנעמ
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 שטיווק רעד ,זנעג ןופ ןָאטירַאב רעגירעזייה רעד ,סעקשטַאק ןופ

 טפיוקעגנייא דיא ַא טָאה לעקניוו ןייא ןיא .ל'ריזח ןעגנוי א ןופ
 ראפ אמתסמ) לָאמא טימ סעטרעיוּפ עכילטע ןופ סענילַאמ יד רָאג

 .(סָאװק עוָאנילַאמ ןעכאמ וצ ףיוא רשפא רעדָא טפעשעג-טכורפ ַא

 ַא טימ טקוקעג ןוא רעבייו עּפורג א ןענַאטשענ ןיא ייברעד

 -עג ןענייז טייז א ןָא ?עסיבא .ןעניוא יד ןיא קילב םענדעשז

 ןעסיוועג א ןיא רעניה יד ףיוא ןעזָאלבענ ןוא רעבייוו ןענַאטש

 .טעפ ןענייז תופוע יד יצ ,ןהעז וצ ,טרָא

 א ,רעכיוה א ,עשעקעב רעשיטַאבעלַאב רענייפ ַא טימ דיא א

 ַא טימ ,תֹואּפ ןוא דרָאב רענעדלָאנ רענהעש ַא טימ ,רעקיד

 -ַאטשעג ךיוא זיא ,שוילעּפַאק םענעשולּפ םעד רעטנוא עקלומראי

 טסַאּפ סע ואוו ,ןעזָאלבעג ךיוא ןוא טנעה יד ןיא ןהוה ַא טימ ןענ

 ענייז ךיז ןעבָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,זָאלב ןעדעי ייב ,טינ

 קרַאטש וצ ןעוװעג רעבָא ןיא רע .ןָאטעג ?עסיירט ַא תואּפ

 .ןעטייקניניילק עכלעזא ןעקרעמאב וצ ,ןהוה רעד ןיא טפיטראפ
 -ור א ןעשיווצ המחלמ א ןעכארבעגנסיוא טָאה ץַאלּפ ןייא ןיא

 -עג טָאה רעכלעוו ,הלנע לעב ןעשידיא ַא ןוא עטרעיוּפ רעשינעט

 -ענראפ זיא עטאבעד יד .קראמ ןופ ןערהיפקעווא סעּפע טפראד

 ךילנהחע ןעוועג ןענייז רעטרעוו עליפ רעבָא ,שינעטור ףיוא ןעמוק

 רעבָא זיא טשּפ רעייז .ןענַאטשראפ ייז בָאה ךיא ןוא ,שיסור ֹוצ

 .ןעּפיהרעביא ייז זומ ךיא זא ,רעכלעזא ןעוועג

 ןיא טָאה ,טרעהענוצ ךיז ןוא ןענאטשעג ױזַא ןיב ךיא יװ

 -וצ זנַאג ַא ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,ענעדיא ַא טקוקעגנייַא ךיז רימ

 ,ןעצראה םוצ טקירדעג

 ? אקירעמא ןופ טינ רהיא טייז ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז ---

 .טדנעוועג רימ וצ ךיז יז טָאה ---

 ,טרהעלקרע יז טָאה ,אי זןא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא ןעװ

 יז זא רעבָא ,ךימ ןעק יז זא ,ןעניוא יד ןיא ןערערט טימ רעיש

 -עביז ןופ עטכישעג א ןיוש זיא סע .ןעמָאנ ןיימ טינ טסנעדעג

 -עג קרָאי וינ ןיא טָאה יז .טנָאזעג יז טָאה ,רהָאי ןהעצ

 עינ,; רעטרעװ יד) "סטנעּפ עינ, ייב ּפאש ןיא רימ ייב טייברא

 -יזראפ רהיא בָאה ךיא .(טוג ץנאג טקנעדענ יז טָאה "סטנעּפ

 ,טניהורַאב ןיא סע יו ךיז טָאה יז .תועט ַא טָאה יז זא ,טרעכ
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 ןעמונעג ךיז רעדיוװ יז טָאה דלאב .עדנוקעס ַא ףיוא זיולב רעבָא
 ןעוועג ןיב ךיא זא ,"טנַאמרעד , ךיז טָאה יז ,ןעיירש ןוא ןעכָאק
 -ניק ןעטשרע םייב טעדנעטַא רהיא בָאה ךיא זא ,רָאטקָאד רהיא

 רעזיד ןופ טייקכילגעמ א טָאהעג בָאה ךיא רעדייא ןוא ;םעּפ

 ךיז וצ ןעטעבעג ךימ יז טָאה ,ןענאזטנע וצ ךיוא ךיז ערהע
 -כָאט רעטסטלע רהיא ראפ ןעלעטשוצרָאפ ךיס םוא ,בוטש ןיא
 -סיינַאב ראפ .טעּפניק ןעשירָאטסיה םענעי ןופ טכורפ יד ,רעט
 .ןעירשעגטימ טָאה זנאנ יד ןוא ,ןעירשעג ץלא יז טָאה גנורעט

 רעדיוו טָאה יז זא ,טנייצרעביא רהיא בָאה ךיא סָאװ םיוק

 ןיא ךימ טָאה יז זא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךילדנע ,תועט ַא
 .נניטימ א ףיוא ןהעזענ קראי וינ

 -ציהוצ רהיא ךילכעזטּפיוה ןוא ,רחיא טימ ךערּפשענ ןיימ
 :עשנעמ עכילטע .טייקמאזקרעמפיוא ןעגיוצעג טָאה יירשעג רעט
 ,ייז ןופ רענייא .ןערעהוצ ןוא ןעקוק טלעטשעגּפָא ךיז ןעבָאה
 בלַאה , טדיילקעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,גיצפופ רהָאי ַא ןופ ןַאמ ַא
 ,רעניטנייה א יו זייוולייט ןוא דיסח א יװ זייוולייט: ,?בלַאה ףיוא
 סָאװ ,רעטרעוו רָאּפ יד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז טָאה
 ,אקירעמא ןענעוו טרעהרעד ָאד טָאה רע

 טימ טנערפעג רע טָאה -- ? אקירעמא ןופ טייז רהיא ---
 ןוא וויטקעטעד א ןעוועג טלָאװ רע יו יוזא ,ןָאט ןעגנערטש א
 ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןעכערבראפ א סעּפע ןיא דשוח ךימ זיא
 ןעבָאה רימ .טריסערעטניארַאפ ךיוא םהיא ןיא ךיז בָאה ךיא זא
 -ומש יוזא .טסנרע ךָאנרעד ,סַאּפש ףיוא טשרעוצ ,טדערוצ ךיז
 א ףיוא טצעזעגנ ךיז ןוא קרַאמ ןופ קעווא רימ ןענייז ,גידנעסע
 .ייברעד טנעהָאנ ךיז טניפעג סאוו ,קרַאּפ םעניילק םעד ןיא קנאב

 ןעלהאוו יד ייב טָאה רע זא ,טגָאזעג דיירפ טימ רימ טָאה רע
 .טארידנאק ןעשיטסילאיצַאס םעד ,ןַאמרעביל .רד ראפ טמיטשעג
 .טרָאס ןערַאברעדנָאז א ןופ ןעװעג רעבָא זיא םזילאיצַאס ןייז
 ,ןעזעלעג סָאד טָאה רע ואוו ,טנערפעג םהיא בָאה ךיא ןעוו
 ץלַא, ןיא רע .טינ ץעגרע ןיא זא ,ץלָאטש טימ טגָאזעג רע טָאה
 -סילאיצַאס רעטייברא ןופ ."?כש םענענייא ןייז טימ ןעננאגרעד
 ענענייא רעייז זיולב ךָאד ןעניימ ייז פייוו ,טינ רע טלַאה ןעט
 -ַאס ןייז טא .רעשיטסיאָאנע ןא ןיא םזילאיצַאס רעייז .הבוט
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 ,טינ ךיז ראפ תובוט ןייק ףראד רע ?ייוו ,רענייר א זיא םזילאיצ

 ַאנע, ןענייז רעטייברא יד .טונ ךיוא טנייח זיא םהיא םירָאװ

 -ֹוק תורצ עלא ."רע'מינּפ-תוזע , ןוא "רענינרַאפ טינ , ,"ןעטסיא

 ןעליּפשייב ןעגנערב ןעמונעג טָאה רע ןוא  ,ייז ןופ סיורא ןעמ

 .םעד ףיוא

 "עשּפ ערעדנַא טימ ןעכערּפשעג רַאַּפ א טַאהעג בָאה ךיא

 ,ןעזיוועג רימ ןעבָאה סאוו ,ןעכערּפשענ --- ,ךיוא ןעדיא רעלשימ

 ליפ ףיוא טעדנירגעג ןעוועג זיא גנולהעוורע ס'ןאמרעביל ,רד זַא

 .דיא רעזיד סָאװ ,יד יו ,םזילאיצַאס ןעגעוו ןעפירנַאב ערעסעב

 .ןעזיוועגסיורא טָאה
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 .ןַאמרעביל ןַאמרעה טַאטוּפעד ןעשיטסילאיצָאס םעד ייב

 רענעיוו םעד וצ טַאטוּפעד רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעד

 רענייא טנייה זיא רעכלעוו) לשימעשּפ ןופ ,ןַאמרעביל ,טנעמַאלרַאּפ

 רעוועשראוו ןופ ןעטַאטוּפעד עשיטסילאיצַאס עטסניטכיוו יד ןופ

 .טכוזאב םהיא בָאה ךיא .,םייה רעד ןיא ןעוועג ןאד זיא ,(םיעס

 ,רעכיוה ןייק טינ ,רעדנַאלב ַא .גנוי רהעז ןהעזענסיוא טָאה רע

 רע .םינּפ ןעטנענילעטניא ןעגיטומטוג ַא טימ ,רעקיד ןייק טינ

 א טכַארבראפ ןעבָאה רימ ןוא ,ךילדניירפטסאנ רהעז ןעוועגנ זיא

 ןוא גנוגעווַאב רעשיליוּפ רעד ןענעוו ךערּפשעג ןיא טייצ עשביה

 -איצַאס ַא ןופ טדערעג ,ךילריטַאנ ,טָאה רע .אקירעמא ןעגעוו

 רע .טאירטַאּפ רעשיליוּפ א יװ רעבָא ,טקנוּפדנַאטש ןעשיטסיל

 ,ןעטייקגירעווש עסיוועג ןאהראפ ןענייז סע זא ,ןעבענעגוצ טָאה

 -עטסיינאב טימ טָאה רע .ןעלהיפענ-ןעסאר ןופ ןעמַאטש עכלעוו

 רעד ןיא ניטעט ןענייז סאוו ,ןעקאילָאּפ יד ןענעוו טדערעג גנור

 ןענעכער ךיז רעמיא ףראד ןעמ , .גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס

 טמענ ןעמ ןעוו, --- .טנָאזעג רע טָאה -- ",ןעדנעטשמוא יד טימ

 -ָאס עשילױּפ יד ןעשיווצ ןעמ טניפענ ,טכַארטַאבנא ןיא סָאד

 -סילַאעדיא עלעבָאנ ענהעש ?הָאצ עסיורג ,עסיורג ַא ןעטסילַאיצ

 ."ןעט

 . סלא ךילכעזטּפיוה ךיז רחיא טלהיפ ,טסילאיצַאס סלַא ---

 ,טגערפעג םהיא ךיא בָאה -- ? יא סלא רעדָא קאילאּפ
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 טינ ןעק סע ןוא ,"ךילכעוטּפיוה , ןייק ןייז טינ ףראד סע ---
 ןעו ןוא ,ןעדיא ערעזנוא ךילכעזטּפיוה ןעמיטש רימ ראפ ,ןייז

 עשידיא יד יירט זיא ייטראּפ רעזנוא זא ,ןעסיוו טינ ןעטלָאװ ייז

 -איד עסָאנענ ראפ ןוא ,ָאד רימ ראפ ייז ןעטלָאװ ,ןעסערעטניא

 -וֹּפ רעבָא ןיא ןעיצילַאג ,טמיטשעג טינ ,גרעבמעל ןיא טנַאמ

 -ייז ןעקאילַאּפ יד ןוא ןעדיא יד ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד ןוא ,שיל

 ןוא ןעדיא יד ןעשיווצ יו ,רעסעב ךרע ןיא טינ זנוא ייב ןענ

 -יא ןענייז ,ןעטסילאיצַאס ,ריס .ןעליױוּפשיסור ןיא ןעקאילָאּפ

 -עג ןענָאיצַאנ עדייב ןענעק ייטראּפ רעזנוא ךרוד זא ,טגייצרעב

 זנוא ןענייז ןעדיא ערעזנוא ןופ ןעסערעטניא יד .סעטונ ןעסינ

 -רעביא ןענייז ריס ןוא .ייז ןענעוו ךיז ןענרָאז ריס .רעייט

 -אב רעשיליופ רעד טימ טנאה ןיא טנאה נידנעהעג זא ,טנייצ

 -ער עטסעב יד ײטרַאּפ רעזנוא ךרוד ייז ןעכיירנרעד ,גנורעקלעפ
 ןיא .לערוטלוק יא ,שימָאנָאקע יא ,שיטיִלָאּפ יא ,ןעטַאטלוז

 יד .םזיטָאּפסעד ןעשיסור םעד ןופ טינ רימ ןעסייוו ךיירטסע
 -ראפ-טסבלעז ,ךילגעמ טיי יו ,ןעבָאה רעקלעפ ענעדישרַאפ
 -עוו דנַאלסור ןיא ןעקאילַאּפ יד .גנורינער-טסבלעז ןוא גנוטלאוו
 .עימָאנַאטױא ייז ןעבָאה רעבָא ךיירטסע ןיא .טקירדרעטנוא ןער

 ןוא זיירק ןעצנַאנ א ןעמענרַאפ טנעקעג ןעטלָאװ ןעדיא יד ןעוו
 טָאהעג ייז ןעטלָאװ ,גנורעקלעפַאב טּפיוה יד ןעדליב ןעטרָאד
 ,ןעשטייד יד רעדא ,ןעקאילַאּפ יד יװ ,טכער עלאקָאל עבלעזיד
 ןעלהיפ טציא רעבָא .רענעילַאטיא יד רעדָא ,ןעווַאלס יד רעדָא
 ,יירפ גידנעטשלָאפ ךיוא ןעדיא עשיצילַאנ יד ךיז



 לעטיּפַאק רעטפניפ

 .אּפַאריײא ןיא רעדיוו

 (גנוצעזטרָאּפ עטירדנ)
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 -לייה יד -- .ןעטערטרָאּפ ,סענעצס -- .דאבסלרַאק ןיא
 .ןערעסאו

 -ראפ עזייר ןיימ ךיא בָאה ,ןעיצילַאנ ןופ ךיז גידנערעקמוא

 יד זא ,ןעביולנ ןעטמיטשַאב ןייק ,דאבסלרַאק ןייק טעוועריק

 ןעדנעדייל ןיימ וצ האופר א ןייז ןעלעוו ןערעסַאו רעדאבסלרַאק

 ךיא בָאה גנונפָאה לעקיטש א .טאהעג טינ ךיא בָאה ,ןעגָאמ

 : .טַאהעג ָאי רעבָא

 עכלעוו ןענעוו ,רעדעב ערהיא טימ דאבסלרַאק טדָאטש יד

 ףיוא קורדנייא ןעטונ ַא טכַאמעג טָאה ,ליפיוזא ןָא ךיז טרעה ןעמ

 ךיז ןיא ןעטרָאד טָאה טפול יד .,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ רימ

 רענעמ יד ןופ טימעג רעד ןוא ,טייקכילדניירפ עניטרַאנעגייײא ןַא

 ןיא ,ןעסַאנ יד ןיא ,ןעקרַאּפ יד ןיא ,רעדעב יד םורַא ןעיורפ ןוא

 -טונ ןופ טימעג א ןעוועג זיא ןענַארָאטסער יד ןיא ,סעפַאק יד

 סָאד זא ,רָאנ טסעגרַאפ רהיא .ןעשנעמ עזָאלנרָאז עטניילענפיוא

 -לא יד ןוא .הרצ רעכילרעּפרעק ןייז טימ רעדעי ,עקנַארק ןענייז
 -ַָאמעד ןופ טסייג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא גנומיטש עניימעג

 עלַא ןיא ךילטנענייא סָאד זיא ױזַא .טייקכילדניירפ רעשיטארק

 עכילצנירּפ ןופ רעדילנטימ ,םינצבק ןוא ןערענַאילימ ,רעטרע-רוק

 ןעזומ טלעג ןהֶא ןוא סוחי ןהֶא ןענַאטרעטנוא ןוא ןעילימאפ

 ןעטראוו ןוא טנעה יד ןיא ךעלענירק יד טימ ןעמַאזוצ ןהעטש

 .רעסאוו ןעטשנעבענ םעד טימ ייז ןעליפוצנא עהייר רעד ןיא

 טהענ םלוע רעד ןעוו ,הירפ רעד ןיא ןיא םענעגנא רהעז
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 טלעטשַאב ,סעּפַאק יד ןיא ,ןעטראד .קיטשירפ וצ סעפאק יד ןיא
 רהיא .,ךיז טימ רהיא טגנערב סקעבעג .עװַאק יד רָאנ רהיא
 -נָאק ןוא זעק ןוא רעטוּפ ןוא ,ךיוא סָאד ןעמוקַאב ןעטרָאד טנעק
 סָאװ ,יד רעבָא .טליוו רהיא ביוא ,ךיוא ןעקניש רעדָא ןערוטיפ
 יד ןעגנערב וצ זיא גהנמ רעד .עמַאנסיוא ןא ןענייז ,ױזַא ןעוט
 .ןעשנעמ לייצ ַא טהעטש יירעקעב רעדעי ייב ,ךיז טימ זייּפש
 סלָאר רעדעי טפיוק ךילטימעג ,גידלודעג ,ךָאנ עהייר רעד ךָאנ
 סיױרַא קירוצ ייז ןעמוק דלַאב .רעציירק עכילטע רַאפ (לעמעז)
 ןוא .טנַאה ןיא עלעקעז םענעריּפַאּפ ַא טימ עדעי ןוא רעדעי
 .ערעמערָא ןוא עטעדיילקעג ךייר ,גידנעריצַאּפש ייז ןעהעג יוזַש
 -סינימ ַא רעדָא ,ריקנַאב רעניטכעמלא ןַא רענעי טָא ןיא רשפא
 -נעגא ןַא רשפא ןוא ,ןַאמסטפַאשנעפסיו רעטמירַאב ַא רעדָא ,רעט
 -נעמאזוצ םיוק טָאה סָאװ ,ואוו ץעגרע לרעטלַאהכוב א רעדָא לעט
 עלא .דאבסלרַאק ןיא גנוטער ןעכוז ןערהָאפ וצ ףיוא טגרָאבעג
 ייב .טנעה יד ןיא ךעלעקעז ענעריּפַאּפ טימ ,דישרעטנוא ןהָא
 ןהעזעג ןעדנעבָאה-טכַאמ םעד טלָאװ ןעמ ןעוו ,םייה רעד ןיא ךיז
 ַא ןעפורעג םהיא וצ ןעמ טלָאװ ,סַאג רעד רעביא גידנעהעג ױזַא
 -ניימעג יד .,ךילריטַאנ סָאד זיא רעבָא ָאד ,טסילאיצעּפס ןעוורעג
 סע רעכיזנוא יו ,ןעדעי טנַאמרעד טנוזעג ןעכַאװש ןופ טפַאש
 יִצ .הואנ יד ךילרעכעל יװ ןוא ,ןעבעל רעכילשנעמ רעד זיא
 א ןיא לעמעז ןעפיוק --- ,טינ יצ ,עכאזרוא יד ךילקריוו זיא סָאד
 יד ןיא עפאק א וצ סאנ רעד רעביא םעד טימ ןהענ ןֹוא יירעקעב
 טימ ןוא ךיז טימ ןעדירפוצ ,סלָאר יד טימ ןעמ טרישרַאמ .עדָאמ
 ןוא תילט טימ טהענ דיא רעשי'תיבח-לעב א יו ,טלעוו ס'טָאג
 .פֹוש ןופ ןיליפת

 רעביא ןעמוקרָאפ טנעלפ עכלעזַא עיסעצָארּפ עטסגיטכיוו יד
 .קרַאּפ-רעזיַאק םוצ רענע ךייט םעד עזַאּפ טהעג סָאװ ,וינעווע ןא
 ןוא ןעליבָאמַאטָא רַאֿפ טפלעה ןייא ,סַאג עטלעּפָאד ַא ןיא סָאד
 א .רעהעג:סופ רַאפ -- דמַאז טימ עטקעדַאב-קיד א -- ענייא
 .רעדיילק-ןעמאד עטסכייר יד טניישעג ןעבָאה ָאד ,עעלַא ענייפ
 ,טיה ענעדישרַאפ טימ ,ן'תואּפ ןוא סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ןעדיא
 טנעגעגַאב דַאבסלראק ןופ ןעקרַאּפ ןוא ןעסַאנ ערעדנַא ףיוא עכלעוו
 יו .גינייוו ןהעזעג ָאד ךיז ןעבָאה ,טירט ןוא טירש ףיוא ןעמ
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 .טינ ייז ןעהעגרַאפ "יס וס ןאפ, עפַאק ןעטמירַאב םעד יו רעט

 רעבָא ָאד ןעמ טהעז ,עכייר ןייק טינ ,ןעדיא עטעדיילקעג ןרעדָאמ

 ךייא ןוא טזיירּפש רהיא .ןדע-ןג רע'תמא ןא זיא טפול יד ,גונעג

 רעד ןוא ,לענש ָאד טסקאוו טיטעּפא רעד .ןעגניז וצ ךיז טסולג

 .טענגַאמ א יו ךייא טהיצ עפאק ןעסיורג ןייז טימ ,קרַאּפ-רעזיַאק

 וצ טייז ַא ןֵא ןעלעטשּפָא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ךיא געלפ ךָאד

 עליפ ןיא ןוא ,ןערעינַאמ ,רע'םינּפ יד ךָאנ .םלוע םעד ןעקוקַאב

 ענעדישרַאֿפ יד ןענעקרעד טנעקעג ןעמ טָאה ,רעדיילק יד ןעלַאפ

 ןעגױא יד ראפ יװ יוזא .ןעּפיט ,ןעכאלק ,ןעטעטילאנָאיצַאנ

 לעטיק ןעיולב-לעה א ןיא חלנ רעשיסור רעקיד א רימ טהעטש

 טָאה ןוז יד .טסורב רעד ףיוא םלצ םענעדלָאג ןעסיורג ַא טימ

 ;לעטיק םעד ןיא טעשטסילבענ ןוא םלצ םעד ןיא טליּפשענ ךיז

 ןעסייוו ,ןעכייר םעד ףיוא טניישעג ךיוא טָאה ןוז עבלעזיד רעבָא

 .ןעכילטסייג ןעשינַאדעמכַאמ א ןופ םויטסָאק ןעשילַאטנעירָא

 ייב ,רעמיוב יד ןיא ,ןעטפול רעד ןיא טרעמישעג טָאה רעביוצ א

 ןיא רעביוצ רעלעיצעּפס א ןוא ,דמאז ןעלעג םעד ןיא ,טייז רעד

 ,ךעלעקעז-לעמעז ענעריּפַאּפ יד

 ַא טוׁשַּפ -- עיסעצארּפ רעדנַא ןא רָאפ טמוק גאטימ ךָאנ

 ןעזייו ןעמַאד יד .דַארַאּפ רעדיילק א ךיוא זיא סָאד ,ריצַאּפש

 ןעקראּפ יד ןיא רהיא טהעז ךָאד .טיה ןוא ןעמויטסָאק ערעייז
 -ענ ןעדיא עטעדיילקעג-שידיסח ךס ַא ןעסַאנ-טּפױה יד רעביא ןוא
 עזעיצנעטערּפ ,ןעריציפָא ןופ סמרָאפינוי עדנעשטשילב טימ טשימ

 ןעיורפ ןיא סעדָאמ עטסעיינ יד ןוא ןעטנארפ עליוויצ ןופ ןעגוצנא

 ,ץוּפ
 .יורפ ןייז טימ דיא רעשידָאמ-טלַא רעמורפ א טהענ טָא

 -רָאלק א ןיא טליהעגנייא ןענייז ןעלססַא ערהיא ןוא ּפָאק רהיא

 .ייז ןעקוקַאב ןעניוא עליפ .,עליישטאמ ענעדייז עסייוו

 טימ ןוא .,דיסח ַא ייב ךיא נערפ --- ?סָאד זיא רעוו ---
 ךיא סָאװ ,טייהנעדירפוצ טימ ןוא טכרופרהע טימ לופ ןָאט ַא
 םעד זיא סָאד זא ,רימ רע טרעפטנע ,אי סייוו רע ןוא טינ סייוו
 בר ַא זיא רעכלעוו ,ןַאמ רהיא טימ רעטכָאט ס'ניבר רעוועסַאס

 טונימ ראֹּפ א .ןעיצילַאנ ,ועשטָאלז ןעבעל לעטדעטש א ןיא

 ,לעבייוו עגנוי א ףיוא ןָא דיסח רעבלעזרעד רימ טזייוו רעטעּפש



 208 | ַאּפָארייא ןיא רעדיוו

 .ןעיורפ ערעטלע ריפ ןופ עטיוס ַא טימ םיילנַאב זיא עכלעוו
 -יורג ,רענהעש ַא ןיא ןרעדָאמ ץנַאנ טדיילקעג זיא ייז ןופ ענייא

 יד .עדָאמ רעטצעל רעד טיול םויטסָאק א ןיא ןוא ,טוה רעס

 ,רילָאק ןייו ןופ דיילק ענעדייז עניטכערּפ ַא טגָארט יורפ עגנוי

 ענהעש ןופ עליישטאפ ערעווש ַא טימ טקעדענוצ זיא ּפָאק רהיא

 -ייו רהיא ןוא ,גידוועמעש יא ,ץלָאטש יא טהעג יז .דייז עסייוו

 -ראמ עלא טעמכ .ןוז רעד ןיא טרעמיש קעדוצ רענעדייז רעס

 ,ןעקוק עלייוו א ףיוא ּפֶא ךיז ןעלעטש רעהעגייב

 רימ טעקשוש -- !רעטכָאט ס'ניבר רעוװָארָאװאי םעד ---

 -אי) .םעטָא םעד גידנעּפַאכּפָא םיוק ,רעיוא ןיא ןיירא דיסח רעד

 ,(לשימעשּפ ןעבעל לעטדעטש ַא זיא וואראוו

 ןופ רעטעדיילקעג-ניטנייה א ןוא דיא רעשידיסח רעטלַא ןַא
 ןעגעו טסעומשענ ףיט ,גידנעריצַאּפש ,ןעבָאה ןערהָאי עלעטימ יד
 רעטניה טקנוּפ ןהעג וצ ןעמוקענסיוא זיא ריס .הרות לעקיטש ַא

 ןיז טָאה רע .רערעטלע רעד ךילטנענייא טָאה טדערעג יז

 -ענ ,ןעשידומלת א טָאדקענַא ןא סעּפע טלהעצרעד רעטיײלנַאב

 רערעטלע רעד  .קיגָאלארמג לעקיטש עטהערדענ ַא ףיוא טיוב

 ןייז ףיוא רע טָאה תחנ ןופ ןוא ,תחנ טימ טלע'טשּפ'עג ךיז טָאה

 טימ רעדָא טנעה יד טימ עקַאטַא ןַא טכַאמעג עלייוו עלַא רערעהוצ

 ןיא טרַאּפשעג רע טָאה רענניפ םעד רעגניפ םענלעצנייא ןא

 טָאה ,טינ זַא רעדָא .טייז א ןיא רעדָא ןיירַא ןעצראה ס'מענעי

 ט הנעט'עגניירא םהיא ןוא עּפַאלק רעד רַאפ ןעמונעגנָא םהיא רע

 יד טימ טגידייטרַאפ ךיז טָאה רערעגניא רעד .,ןיירַא םינּפ ןיא

 ךיוא טָאה רע םירָאװ ,ןענעוו אצוי ןופ רָאנ יו ױזַא רעבָא ,טנעה

 וצ טייצ ןופ ןוא ,טָאדקענַא ןעניד'לוּפלּפ םעד ןופ טַאהעג האנה

 קוסּפ ןעטגַאזרעד-טינ א ס'מענעי ןעּפאכרעטנוא רע טנעלפ טייצ
 ,ארמנ ?עקיטש רעדָא

 רעגרעבמעל ןעכייו םעד ףיוא טדערעג טָאה רעטלַא רעד
 -נוא רעטרַאה ַא טימ ,שטייד ףיוא רערעגניא רעד ןוא ,שידיא
 -ענ טָאה רע זא ,ןעווענ גיטנעק זיא סע .ךארּפשסיוא רעשירַאנ
 ןעבָאה לָאמ ןייא .הבישי רענרובסערּפ רעד ןיא ארמג טנערעל
 רעד זא ,ןעדייר ןעטימ ןיא גנַאל יוזא טלעטשענּפָא ייווצ יד ךיז
 .ןעראוועג ןעטלַאהרַאפ ןיא רַאוטָארט םעד ףיוא םָארטש-ןעשנעמ
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 רערעטלע רעד טָאה טנעמָאמ ןעסיוועג ַא ןיא יו ,קנעדענ ךיא

 -ּםָארא ךאלמ א סעּפע טָאה םלוע לש ונובר רעד יװ ,טלהעצרעד

 .גננאר ןעכיוה ןייז ןופ ןעפראוועג

 -נוא ןדמל רעשירַאגנוא רעד טָאה -- !טררידארררגעד ---

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשיר טימ שטייד ףיוא טּפַאכעגרעט

  טרָאװ םעד טָאה ןאמ רעטלא רעד ,ןעטייו ןופ ןערעה טנעק
 ן'טימ ןָאטעג לעקָאש ןעגידלעכיימש ַא טָאה רע ןוא ,ןענאטשראפ

 | .ּפָאק

 -ענאב ץאלּפ ןעבלעזמעד ףיוא ךיא נעלפ גאטימכָאנ ןעדעי

 יו לָאמא ,ןאמ סקעז רעדא ףניפ ןופ םידיסח עּפורג א ןענענ

 ןוא ,ןעשוילעּפאק ענעשולּפ ןענארטענ ייז ןעבָאה עלא .,רענינ

 ייז .תואּפ עננאל טגיוועג ךיז ןעבָאה ןעשוילעּפאק יד רעטנוא

 רעדיילק יד ןוא ,ןָאטעגנָא גיטכיצ ןוא טענ ןעוועג עֶלַא ןענייז

 רעד .לאירעטַאמ ןעטוג א ןופ ןוא עיינ ןעוועג ייז ייב ןענייז

 עטיור טימ רעכילקיד א ,גיצכעז רהאי א ןופ ,דיא רעטסטלע

 ךיוא ןוא ןעטסכייר םעד ןופ קורדנייא םעד טכאמעג טָאה ,ןעקאב

 -עג טָאה רעטייוצ א .עּפורג רעד ןופ ןדמל ןעטסערג םעד ןופ

 ןיא רעטירד א ןוא ,רחוס ןעטיישעג א ןופ ןהעזסיוא םעד טָאה

 ןוא ,רערַאד ןייק טינ ךיוא רעבָא ,ןאמרעגנוי רעסַאלב א ןעוועג

 -לעב ַא ןופ םינּפ םעד טימ ,תואּפ עטסגנעל יד טַאהעג טָאה רע

 ,םינ ןיוש ךיא קנעדעג ענירביא יד .הרותדזב .ַא ,דניק שי'תיב

 ןוא ,הרות ןיא טפיטראפ ןעוועג ךיוא ייז ןענייז גאטימכָאנ ןייא

 ייוצ ענעי טימ סאוו ,עבלעזסָאד טקנוּפ טריסַאּפ טָאה ייז טימ

 ןופ גידנענייש ןוא ךיז גידנעל'טשּפ טזײרּפשעג ןעבָאה יז

 טלעװ רעד ףיוא ןעטלָאװ רעריצַאּפש ערעדנא יד יוװ ױזַא ,גונעת

 -ראפ ךיוא עּפורנ יד טָאה טנעמָאמ ןעסיוועג א ןיא .,ןעוועג טינ

 דלודעג ןופ טכארבענסיורַא טָאה סָאד .עיסעצארּפ יד ןעטלַאה

 ןעטלא םוצ טנַאזעג סעּפע טָאה עכלעוו ,עמאד עשטייד עטלַא ןַא

 רעילַאװַאק ַא יז ,טנידלושטנע ךיז טָאה רע .סעכ טימ ןעדיא

 טונימ רעד ףיוא זא ,רעטרעוו עשטייד טימ ןוא ?עכיימש ַא טימ |!

 -ןלּפ ַא טימ דיסח ַא זיא סָאד זא ,טביולנעג טינ טושּפ ךיז טָאה

 | .|'תואּפ טימ ןוא שוילעּפַאק םענעש

 םָארטש ןעשנעמ םעד ןיא ןעמאד עטסטנאסערעטניא יד
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 ייק טַאהעג ןעבָאה ייז ןופ עליפ .עגנוי ןייק טינ ןעוועג ןענייז

 -עג ןוא טבעלענ ןיוש ןעבָאה ייז .,ןעניוא יד רעטנוא ךעלעש

 ,ןענַאטשראפ ןעבָאה ייז ,ןעבעל ןופ ןעבָאה וצ האנה יװ ,טסואוו

 -סערג םעד םוא ,רעטכיזעג ןוא ןערוגיפ ערעייז ןעצוּפוצסיוא יו

 סָאװ ,סעסירטקַא עטינעג --- ןעמוקַאבוצסױרַא ייז ןופ קיש ןעט

 ןוא ןערימירג וצ ךיז יװ ,טנערעלעגסיוא גנַאל ןיוש ךיז ןעבָאה

 .ענהיב רעד רַאפ ןָאטנָא

2 

 טּפַאשרַאפ "ַאדװַארּפ , ס'נינעל --- .תועט ַא ךָאנ ךיז גָאי ךיא

 ףיוא --- .דנעװָא ןייא ףיוא רָאנ רעבָא ,ןעטנַאקַאב ַא רימ

 .לאערטנָאמ ןופ דיא א --- .ןוגנ אזַא ,רהופ א ראפ סָאװ

 .טסעטנָאק יטויב ַא --

 "אפ רהיא יינ ךוזאב וצ וועיק ןיא ןעוועג ןאד זיא יורפ ןיימ

 ךיא געלפ .ןיילא ץנאנ דאבסלרַאק ןיא ןעוועג ןיב ךיא ,עילימ

 ןיימ ףיוא ,לָאמ ןייא ,ןערעהוצ ךיז ,ןעקוק ,ןעריצַאּפשמורַא

 עלעטימ יד ןיא ןַאמ א טקרעמאב ךיא בָאה ,ריצאּפש גאטימבָאנ

 רָאמַא ןא רעניימ ,...ג יװ ,ןחעזעגסיוא רימ טָאה רעכלעוו ,ןערהאי

 ,טסואועג בָאה ךיא .טוטיטסניא רענליו םעד ןופ רבח רעניל

 ןָאט וצ סעּפע טָאה רע וואו ,וועיק ןיא טציא טניואוו רע זא

 ךיא בָאה רעהירפ רהָאי רֶאֹּפ ַא טימ .,עזרעב רעקוצ רעד טימ

 ךיז רימ ןעבָאה רעבָא ןהעזעג .ףירב ַא ןעמוקַאב םהיא ןופ

 רע ןעוו ,טדיישעג ךיז ןעבָאה רימ .רהאי גיסיירד-ןוא-ייווצ טינ

 ןיא ,אזלא ,טציא .ןהעצניינ רהָאי א ןופ רוחב א ןעוועג זיא

 -השק'שינ א -- ,טלַא רהאי גיצפופ-ןוא-ןייא ןעוועג ןיוש רע

 ועֹדֶא ,םגייצרעביא ןעוועג רעבָא ןיב ךיא !דישרעטנוא רעניד

 ייוצ טײלנַאב טָאה רע רע ןזיא סָאד זא ,טנייצרעביא טעמכ

 "ר טדערעג טָאה עינאּפמָאק יד .,ןעמַאד עטעדיילקעג-טנאגעלע

 ךילדנע זיב ,טהערדעגמורא ךיז ,ןעגנאגעגכָאנ ייז ןיב ךיא .שיס

 בָאה ךיא .טלעטשענּפָא םהיא ןוא ץרַאה טכאמעג ךיז ךיא בָאה

 ןעמָאנ ןייז ביוא ןוא ,וועיק ןופ ןיא רע ביוא ,טנערפעג םהיא

 ..נ ןיא

 ,רעטמעשראפ א קעװא ןיב ךיא .תועט א ןעוועג זיא סע
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 ךיא בָאה דנַאנַאכָאנ געט עבילטע ,רענעסימשענּפָא ןא יוװ יוזא

 ייב ךימ טלָאװ ןעמ יו יוזא ,ןופרעד ןעבעל םעד ןעמונעג ךיז

 ,טּפַאכעג ןעכערבראפ ַא

 -רא רעד ןוא ,ראברעדנואוו ןעוועג זיא קדאּפ-טדָאטש רעד

 -נולקעג ךיוא רימ טָאה ,טליּפשעג ןעטראד טָאה סאוו ,רעטסעק

 ,לעמערוט ןעכיוה ַא ףיוא ,ייברעד טנעהַאנ .ראברעדנואוו ןעג

 -עג ןעטנַאקיזומ יד רע טגעלפ .רעגייז-טדָאטש רעד ךיז טניפעג

 עלא ןענָאלשעג טָאה רע .ןעביוהוצנָא ןעוו ,לַאנגיס םעד ןעב

 -ראוו ןוא ןעציז ךיא געלפ טנעווא גנַאפנָא ןיא ,עדנוטש לעטרעפ

 סקעז ןַאד ןוא ,ןעלטרעפ ריפ ןעלהעצרעביא געלפ ךיא זיב ,ןעט

 ךיילג ןוא .עלופסינמייהעג ,ענשזַאװ ,עניהור --- רענעט ערעגנעל

 .-סיימ ,ןעליּפשפיוא רעטסעקרָא רעד טנעלפ גנולק ןעטסקעז םייב

 -ניא ךילהערפ-ניצרַאה ןוא ניטעמוא-ףיט ,סעכילהערפ םעּפע סנעט

 ןופ ןעעלא יד רעביא ןהענמוא רעדָא ןעציז געלפ ךיא .םענייא

 ךיז טָאה ןעצראה ןיימ ןיא גינייווניא ןוא ,ןערעהוצ ךיז ,קראּפ

 ןופ ןעשינעקנעב עלא יו יוזא ,טרעטיצענ ןוא ןעסירעג סעּפע

 ןעמונעג ןוא טּפאכענפיוא גנולצולּפ ךיז ןעטלָאװ ןעבעל ןיימ

 .ןעקילפ ןוא ןעּפוצ
: * * * 

 ןיב ,טרעצנַאק טנעװַא םעד רַאפ עדנוטש א ייב ,לָאמ ןייא

 -ייצ ס'ןינעל ןופ לעקעּפ ַא טימ ןעמוקעג קראּפ-טדָאטש ןיא ךיא

 בָאה ךיא ןעוו ,ןעבעגעג רימ טָאה רע עכלעוו ,?ַאדווארּפ , גנוט

 -עשט ןיימ ןיא ןעגעלעג ןענייז ייז .ואקארק ןיא טכוזַאב םהיא

 ךיז טַאהעג םינ םייצ ןייק ץלא ךיא בָאה רעהירפ ןוא ,ןאדָאמ

 עיירפ ךיא בָאה דאבסלרַאק ןיא רעבָא ָאד .ייז וצ ןעמענ וצ

 -טימ טציא ךיא בָאה ,ָאזלא .גונענ יו רהעמ ךָאנ טַאהעג טייצ

 טצעז ;ןעל ןוא ץיז ךיא .קראּפ ןיא ןערעמונ עכילטע ןעמונעג

 רעשיסור א ,דיא רעשי'תיבהילעב א רעדינַא רימ ןעבעל ךיז

 קוק א ןֹוא רימ וצ ןעניובענוצ ךיז טָאה רע .,ןהעזסיוא ן'פיוא

 טרָאװ םעד ןעזעלענרעביא ךיוה רעד ןיא ןוא לעּפעק ן'פיוא ןָאטעג

 ."ַאדוװַארּפ ,

 בָאה ךיא טנָאזעג רע טָאה -- ,גנוטייצ עשיסוד ַא --
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 רעבָא ,ןענעייל ןעמונעג טָאה רע .רעמונ א ןעבענעג םהיא

 ןעװעג ןיא רע .ןע'סעומש וצ טריסערעטניא רהעמ טָאה םהיא

 -ביוו רעד ןענעוו טלהעצרעד רימ טָאה רע  .ןילָאוװ ,ָאנווַאר ןופ

 רעקראפ"ןהַאב םעד ןיא טמענראפ טדָאטש ןייז סָאװ ,טייקניט

 עטצעל יד ןעסקאוועגסיוא זיא יז יװ ןוא ,דנַאלסור םורד ןופ

 יוזא ןוא ,אקירעמא ןענעװ טגערפעג רימ ייב טָאה רע טייצ

 .רהעמ רעדָא עדנוטש עבלַאה ַא ייב טכארברַאפ רימ ןעבָאה

 .טנעגעזעג ךילדניירפ ךיז ןעבָאה רימ

 ,ןעקנירט-רעסאוו ןיימ ךָאנ ,הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא

 ןהעזרעד םהיא ךיא בָאה ,סַאניטּפוה רעד רעביא גידנעריצאּפש

 םָאה רע ןעוו .טסירגאב םחיא בָאה ךיא .,ןעצימיא טימ גידנעהעג

 ןיא ןוא .ּפָאק םעד טרעקענּפָא זעוורענ רע טָאה ,טנעקרעד ךימ

 םעוועריקראפ ךיז רעטיײלנַאב ןייז ןוא רע טָאה םורא טונימ א

 ,ןעטכענ .זיא ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ךיילנ בָאה ךיא ,קירוצ

 רע זא ,טלהעצרעד ייז ןוא טניירפ ענייז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 טָאה סאוו ,ןעדיא םענאקירעמא ןַא טימ ןעראוועג טנאקאב ןיא

 -ראפ וצ ןעבעגעג רעצימיא םהיא טָאה ,"אדווארּפ , יד טנעיילעג

 ךיז םָאה רע ןוא ,זיא סָאד גנוטייצ ןימ א ראפ סאוו ,ןחעטש

 ,ןענאיּפש עשיסור ָאד םוטעמוא ךָאד ןענייז סע .,ןעקארשרעד

 ...? םייהא קירוצ ןעמוק טעװ רע ןעוו ,ןייז טעוו סאוו טנייה

 ךָאנ רעניימ גנורעלקרע רעזיד ןיא ךיא ןיב רעֶמָאט ןוא

 -עטשאב גָאט ןעבלעזמעד יז זיא ,רעכיז ןעצנַאנניא ןעוועג טינ

 ןיא קנַאב א ףיוא ןעסעזעג ךיא ןיב גאטימכָאנ .ןעראוועג טניט

 "כיר ןיימ ןיא ןעמוקעגנא ןיא רע ןוא ,ןעטראנ-טדָאטש םעד

 ךימ רֶע טָאה ןעטייוו ןופ .ןעציז םוצ ץַאלּפ ַא גידנעכוז ,ננוט

 טֶא .וצ קנַאב ןיימ וצ ןהענ ןעמונעג רע טָאה ,טקרעמאב טינ

 ,ןיינ .טרעלקענ ךיא בָאה ,תועט ַא בָאה ךיא יצ ,ןהעז רימ ןעלעוו

 ,ןהעזרעד ךימ טָאה רע ןעו !טַאהעג טינ תועט ןייק בָאה ךיא

 .רעייפ ַא ןופ יוװ ,קירוצ גנורּפש ַא ןעבענעג רע טָאה

 יז .קֹורַאּפ א ןיא יורפ עטלַא ןַא ןעמוקענוצ זיא דלַאב

 -רע טָאה יז .ןעדייר ןעמונעג ןוא רימ ןעבעל טצעזעג ךיז טָאה

 טדערענ טָאה יז .ןרָאננוא ,ןיצערבעד ןופ זיא יז זא ,טרעלק

 ןיא ךָאנרעד .טנעצקַא ןעשירָאגנוא ןעכילנהעוועג םעד טימ שטייד
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 ןעבעל טצעזעג ךיוא ךיז טָאה יז ןוא ,רעטכָאט רהיא ןעמוקעגנָא
 ,ןעסיורג ךילנהעוועננוא ןא ןעגארטעג טָאה רעטכָאט יד .זנוא
 טָאה רעטוס יד .טוה ןעטנַאנעלע ןוא םענהעש רהעז רעבָא
 יײטנַא גינעוו טָאה רעטכָאט יד .ןיצערבעד ןעגעוו טדערעג ץלַא
 -ַאּפ ןיא ןעיורפ ייווצ ךָאנ ןעגנאנעגייברַאפ ןענייז סע .ןעמונעג
 ,טדיילקעגנ ןהעש ,ןעקור

 בָאה --- ,טנאסערעטניא ייז ןענייז ןעקוראּפ ןיא וליפא ---
 .טקרעמַאב ךיא

 :טרעפטנעעג רעטכָאט יד טָאה ןַאד
 .סורָאּפ ַא ךיוא ךיא גָארט ןיצערבעד ןיא ---
 טלָאװ, :טגָאז רענייא יװ ,ןָאטעג לעכיימש ַא טָאה יז

 גנוקרעמאב א טכאמענ טָאה עטלַא יד ??טביולגענ סָאד רהיא
 ףיוא :לעטרעוו רעזנוא יו ,ןיז ןעבלעזמעד ןיא רהעפעגמוא
 .ןעמ טגניז לעדיל אזא ,טציז ןעמ רהופ א ראפ סָאװ

 גרובסערּפ ןיא טריאודַארג ןעבָאה ןהיז ייווצ עניימ ---

 -יוצ ,(טעטיזרעווינוא הבישי רענרובסערּפ רעד ןיא ,טסייה סָאד)
 יוזא ייז ןענייז ןעטסירק ןעשיווצ ,םידיסח ייז ןענייז םידיסח ןעש

 ,בלַאה-ףיוא-בלאה ןענייז סאוו ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןוא ,ןעטסירק יו

 ,בלאה-ףיוא-בלאה ייז ןענייז

 ערהיא ראפ גנורעטסיינַאב טימ טגָאזעג יז טָאה ץלא סָאד

 -ֹוצ םוטעמוא ךיז ןענעק ייז יו ןוא ,ןענייז ייז גולק יװ ,ןהיז

 ,.ןעסאּפ

 םע .שיראגנוא ףיוא ןעדייר ןעמונעג ייז ןעבָאה ךָאנרעד

 ,טראוו רעניצנייא רעד רעבָא .רעסאוו יו דייר טמָארטשענ טָאה

 ."ןירעצילג, ןעוועג ןיא ,ןהעטשראפ טנעקעג בָאה ךיא סאוו

 .לָאמ רעטרעדנוה רשפא טגנָאזעגרעביא עדייב ייז ןעבָאה םהיא

 בָאה ךיא ןעװ ,ןעציז טפָא ךיא נעלפ קנַאב רעזיד ףיוא

 ַא ןעסעזעג רימ ןעבעל זיא לָאמנייא יירפ ןענופעג רָאנ רהיא

 טָאה רעבָא םינּפ ןייז .רעדיילק ענרעדָאמ ןיא ןאמ רענהעש

 ןענארטענ רע טָאה קירוצ ננאל טינ רָאנ ךָאנ זא ,טגנָאזעגסיוא

 ,יורפ ןייז ןעסעזענ זיא םהיא ןעבעל .םויטסָאק ןעשידיסח א

 רע .טוה ןעצראווש ,ןעסיורג םענהעש ַא ןיא לעבייוו עסאלב א

 ןוא ןעסעזעג רימ ןענייז יוזא ןוא ,ןדייר ןעמונעג רימ וצ טָאה
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 ןעגנַאגעגײברַאפ זיא דלַאב .טינרָאג ןוא ץלַא ןענעוו טסעומשעג
 .עלעטנעמ ןעטנאסערעטניא ןא ןיא יורפ א

 -סיוא קנַאב ןיימ  ףיוא יורפ יד טָאה --- ! ןהעש יוװ ,ךא ---
 ,האנק טימ ןוא גנורעטסיינַאב טימ ןעפורענ

 רהיא וצ טגָאזעג ןַאמ רחיא טָאה --- ,ןייַא םוג ךיז קוק ---

 טסלָאז ,ןייא טונ ךיז קוק --- .טייקטבילרַאפ רעגידרעקוצ ַא טימ

 .ןעטיילק יד ןיא ןעכוזסיוא ךיז ַאזַא טקנוּפ וטסעװ ,ןעקנעדעג

 סע רעייט יוװ ,גנוקרעמַאב עניסַאּפש א טכאמעג בָאה ךיא

 ןעועג םינ רימ טימ ןיא רע רעבָא .טַאריײהרַאפ ןייז וצ ןיא

 -אב וצ ןעטנעמוגרא ןעבענענ רימ טָאה רע .ןענַאטשרַאפנייא

 רע .גינעוו ץלא ןזיא ,יורפ עטונ א טסָאק סע ?יפיוו זא ,ןעזייוו

 ץלַא ,טייקמאזקרעמפיוא ןעקנעש וצ רהיא טרעהעגפיוא טינ טָאה

 טייז רעדגא ןיימ ףיוא .רענייטש ןענידרעקוצ ןעבלעזמעד ףיוא

 טינ ןעדייר טלאוועג רימ טימ טָאה סאוו ,ןַאמ א ןעסעזעג ןיא

 -רעד רע טָאה טוה םענעיורטש ןיימ ךָאנ .שילגנע רָאנ ,שרעדנַא

 ,לאערטנָאמ ןופ ןעוועג זיא ןיילַא רע ,ןיב ךיא ןענאוו ןופ ,טנעק

 טָאה רע .נידלעגיופ יוזא טינ ןעוװעג זיא שילגנע ןייז .עדענעק

 יוזא טקנוּפ; רע טדער שיזיוצנארפ זא ,טרעכיזראפ רעבָא רימ

 זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז קלָאפ רָאּפ יד טָאה דלַאב ."טונ

 רהעז טָאה יז זא ,טגייצענסיורא ךיז טָאה סע .ןעננאנענקעווא

 ךיוא לעּפירק א לעסיבא ךָאנ ןיא ןוא ,רוניפ ענשזאוו ןייק טינ

 ,רענהעש ַא טימ גנוי רענהעש א ןעוועג ןיא ןאמ רהיא ...וצרעד
 ,ןעגיוושעגנ ןוא טקוקאב ייז בָאה ךיא .רוניפ רעטסעפ

 -אערטנָאמ רעד טָאה -- ,רענעזָאלענוצ ַא רהעז זיא רע ---

 יז ?ןזיא ָאד סאוו ,טינ ןעד רהיא טהעז -- ,טסרעמַאב רעל

 יד ,טפיוקעג םהיא ןעמ טָאה ,ןערעטלע עכייר ןופ אמתסמ זיא

 ,הרוחס

 -- ,ךיוא ןעזיוה יד ךָאנ יז טגָארט .טנייש סע יװ ןוא --

 ,טקרעמאב ךיא בָאה

 םינ ןעוועג רעדענעק רעד זיא -- ?ןעפיוו ןעק רעוו ---

 רשפא .ןעטייל ראפ רָאנ סָאד זיא רשפא -- ,ןענַאטשרַאפניא

 .דרע יד םהיא ייב יז טייק

 טשַאב וצ סרוקנַאק ַא -- טסעטנָאק יטויב ַא סנעדעג ךיא
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 ,ךילטנענייא .דניק רעדָא יורפ עטסנהעש יד זיא סע רעוו ןעמ
 רהעז ַא טימ דיומ א .ןעמאזוצ יירד רעדָא ייווצ ןעוועגנ סָאד ןענייז

 ןהעגכרוד טזָאלעג טינ םענייק ןעבָאה רעטומ רהיא ןוא זָאנ רעגנַאל
 יד זיא יז זַא ,עמיטש ַא ןעבעג רהיא זומ ןעמ ;סַאג רעד ךרוד
 סָאװ ,רעטומ ַא ךיוא קנעדעג ךיא .,דַאבסלרַאק ץנַאנ ןיא עטסנעש
 רַאפ ןעמיטש "טסעוונעקעג, ןוא עלעגניא א טימ ןעגנַאגעג ןיא

 גָאט ןעצנַאג א .דַאבסלרַאק ןיא רעטסנעש רעד זיא רע זַא ,םהיא

 דימ ןהעזענסיוא טָאה רע .טּפעלשענמורַא עלענניא םעד יז טָאה

 יז .ןעזָאלעגּפָא טינ םהיא טָאה רעטומ יד רעבָא ,גירעפעלש ןוא

 רעבָא ,עלענניא םעד ראפ טש'רמולכ ןעמיטש טלעמאזעג טָאה
 ןעטסנעש םעד ןופ רעטומ יד סלא ךיז ראפ ן'תמא רעד ןיא

 ,דניק

8 

 -חהאופר רעדַאכפלרַאק -- .וַאדרָאנ סקַאמ --- .ףיז .רד
 .ןעלַאװק

 -אב ךיא בָאה ,סאג ן'רעביא גידנעריצַאּפש ,גאטימכָאנ ןייא

 יו .,קרָאי ןינ ןופ טסינויצ ןעטנַאקַאב-טוג ַא ,ן'ףיז ,רד טנעגעג

 -נאנעגייבראפ ןזיא ,טסעומשעג ןוא ןענַאטשעג יוזא ןענייז רימ

 רהעז ,רעסיורג רהעז ַא טימ ןַאס ַא ,קלָאפ רֶאּפ עטלא ןַא ןעג

 עכיוה-טינ ערַאד ַא ןוא דרָאב רעסייוו רערעווש ןוא רעטכידעג

 ןַאד ןוא ,טסירגַאב םירַאװ ךיז ,ןעפָאלענוצ ייז וצ זיא ףיז .יורפ

 סקַאמ ןעוועג זיא ןַאמ רעטלַא רעד .ייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ

 -רַאפ רהעמ ןוא רעטלע ךס ַא ןהעזענסיוא רימ טָאה רע .,וַאדרָאנ

 -רַאפ ןעבָאה רימ .טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא יוז ,טרעטלע

 -ַּפִא ןעבָאה רימ ןוא ,ךערּפשענ ןיא ןעטונימ רָאּפ ַא רָאנ טכַארב

 ןיא סָאד .טנעװַא ןַא ףיוא --- ןעפערט וצ רעדיוו ךיז טכַאמעג

 .טינ ךיא קנעדעג סָאװרַאֿפ .ןערָאװעג טכילקריװרַאפ טינ רעבָא
* *+* * 

 טריצַאּפש ןעבָאה ריס .וועיק ןופ ןעמוקענ זיא יורפ ןיימ

 ,ןעטרעצנָאק טניואוועגייב ,ןעמאזוצ קיזומ יד טרעהענוצ ,ןעמאזוצ

 רעד ןיא .ןעקנורטעג טינ יז טָאה ןערעסַאװ יד .ןעננולעטשרָאפ

 קשח  ַאזַא טימ ןעמונעג לייטנא רעבָא יז טָאה עיסעצָארּפ ?עמעז
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 טכאמענ זנוא ףיוא טָאה קורדנייא ןעטסמענעננא םעד  .ךיא יו

 -ָאלָאק , רהיא .ןירעגניז רעשיסור רעטמהירַאב ַא ןופ טרעצנַאק ַא

 .ןעסעגרַאפ טינ םויה דע ךָאנ רימ ןענעק "יקישטנעבוב יקישטלָאק

 ןייק טמוק ןעמ עכלעוו ךָאנ ,ננולייה יד טפערטַאבנא סָאװ

 וצ ןיירא ןיב ךיא .,ןעוט עלא יװ ,ןָאטענ ךיא בָאה ,דַאבסלרַאק

 סרוק א ןעבירשראפ רימ טָאה רע ןוא ,רָאטקָאד ןעניטראד ַא

 "יוזא ,רעסאוו אזא ןוא אזא טשרעוצ .,ןעקנירט וצ ןערעסאוו ןופ

 ןאד ןוא ,רהעמ רעטעּפש ,ןעגרָאמירפ ןעדעי ליפיוזא ןוא ליפ

 ךיא נעלפ הירפרעדניא ןעדעי .רעטייו ױזַא ןוא ,רהעמ ךָאנ

 ןופ םענעי רעדָא םעד ייב עלעגירק םענעלַאטעמ ןיימ טימ ןהעטש

 רימ .ןעטנעיצַאּפ ערעדנַא טימ עהייר רעננַאל ַא ןיא ןעלַאוװק יד

 ןופ ןערעסַאװ עלַא ןעקנירטסיוא ןעק ךיא זא ,טכאדעג ךיז טָאה

 ןעמ סָאװראפ ,ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא .,לָאמַאטימ דאבסלראק

 -ניא ןעוועג םתס עטכישעג יד זיא רימ זייוונעפוטש ןהעג ףרַאד

 רעד ףיוא ןעטראוורעד םיוק ךיז נעלפ ךיא ןוא ,טנַאסערעט

 .ןעלַאװק יד וצ ןהענ ףרַאד ןעמ ןעוו ,טייצ

 -ָאנ ן'טימ לעטָאה םעניילק ַא ןיא ןענַאטשעגנייא ןענייז רימ
 ךיז טָאה ןעטראד ןופ טייו טינ .?ענָארק ענעדלָאג יד , ןעמי

 רעד ןופ טצירּפש סאוו ,רעסאוו עסייה ןופ ?לאווק רעד ןענופעג

 -וק ןוא רעטסנעפ ןיימ ייב ןעציז געלפ ךיא .ףיורא ךיוה דרע

 ,ערַאּפ סנעקלָאװ יד טימ ןַאטנָאפ ןעסייה ןעכיוה םעד ףיוא ןעק

 -עג ןיימ ןיא ןיא ןאטנָאפ רעניזָאד רעד .םהיא ןֹופ ןעהעג סָאװ

 רעדַאבסלרַאק עלַא ןופ גינעק רעד סלַא ,טנעכייצרַאפ ןעוועג קנַאד

 ןעקנירט וצ -- עיציבמא ענדָאמ ַא טַאהעג ךיא בָאה ;ןעלאווק
 ךיא ןא ,טגָאזעג רעבָא רימ טָאה רָאטקָאד ןייפ .םהיא ןופ

 .טשיוטנע ןעוועג ךיא ןיב .,טינ סָאד ףרַאד

 א יו טנוזעג ןיב ךיא זא ,טרעלקרע טָאה רָאטקָאד רעד

 רהעמ ךימ טעוװ ןענָאמ ןיימ זא ,טפָאהעג טָאה רע ןוא ,רעיומ

 ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד ,ךילקריוו ןוא .,ןעגניהורנואַאב טינ

 -נעטשלָאפ טלהיפענ ךיז ךיא בָאה ,דאבסלרַאק ןיא ןעוועג ןיב

 -ונעג ןיוש בָאה ךיא .ננומיטש רעטסעב רעד ןיא ןוא טונ ניד

 -רַאה ןיא .,טלייהענסיוא ךימ טָאה דַאבסלרַאק זַא ,ןעביולג ןעמ

 -גיא רעֶבָא םהיא בָאה ךיא ,לעפייוצ ַא טקיּפענ ךימ טָאה ןעצ
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 ןיא ןזַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמונעג ןיוש בָאה ךיא .טרירָאנ

 -או ערהיא ןיא .,טפארק עכילריטאאנרעביא ןַא טניל דאבסלרַאק

 -לימ רהיא ןיא רעבָא ,טאהענ טינ הנומא ןייק ךיא בָאה ןערעס

 םעד טָאה טפול עזיד יו יױזַא סעּפע .ָאי טפול רעכילדניירפ רעד

 .ןעביירטראפ וצ ןעטייהקנַארק חכ

4 

 .דַאבנעירַאמ ןיא ן'יבר רעװָאקמרָאשט םעד ייב ךוזאב א

 רעד טנעלפ ,ןעראוועגנ טקרעמַאב ןעביוא ןיוש זיא סע יװ

 -ךירפ דוד 'ר ןעוועג זיא ןעמָאנ רעלופ ןייז) יבר רעװָאקטרָאשט

 ןיא סע ןוא ,דאבנעיראמ ןיא ןערעמוז ענייז ןעגנערברַאפ (ןַאמ
 ךיא ןעוו ,ןעכוזאב וצ םהיא םארגארּפ ןיימ ןופ לייט ַא ןעוועג

 .דאבנעירַאמ ןופ טייו טינ ןיא סָאװ ,דאבסלראק ןיא ןייז לעװ

 ךיז בָאה ךיא .ןערהאפעגרעבירא ןיהַא טציא ךיא ןיב ,ָאזלא

 ףיוא טניואו רע זַא ,טנַאזעג רימ טָאה ןעמ ןוא ,טגערפענכָאנ

 א .,ץאלּפ םעד ןעזיוועננא רימ טָאה ןעמ .עסארטש רעזייק

 וינ םורֵא .עשביה ץנַאנ א ,ןהעזסיוא ן'פיוא זיוה עניד'השק-שינ

 -ימ ןערענעלק םעד ןופ עילימַאפ ַא ןיוה אזַא ןיא טניואוו קרָאי
 יו ,םי םייב ןעניל סָאװ ,רעצעלּפ-רעמוז יד ןיא סַאלק ןעלעט

 רעמיצרעדָאפ רעד .לשמל ,רימשזדע רעדָא יעװָאקַאר ,רַאמלעב

 טקרעמעג ךיילנ רעבָא ךיז טָאה סע .םידיסח טימ לופ ןעוועג זיא

 םעד ןופ גנוניואוו רעד ןוא ץַאלּפ ןעזיד ןעשיווצ דישרעטנוא ןַא

 ןיא ,רעשיטַאבעלַאב ןהעזענסיוא ץלַא טָאה ָאד .ן'יבר רעזלעב
 ,טרָאװ ןופ ןיז םענרעדָאמ ַא

 .ן'יבר םעד ןהעז ןעק ךיא יוזא יו ,טנערפעג בָאה ךיא

 -יא ןופ ןעקילב טימ טרעפטנעענּפָא עגינייא ןעבָאה םעד ףיוא

 ערעדנַא ןוא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ךימ נידנעקוקַאב ,גנושאררעב
 םהיא ךיא ףראד סאוו וצ 4? ךיא ןיב רעו :ןענארפ טימ
 טָאה רעלעטש-ענארפ יד ןעשיווצ זא ,טינ ביולנ ךיא ? ןהעז
 ןעגארפ יד ףיוא .יאבנ רעכילנעזרעּפ סנ'יבר םעד ןענופעג ךיז

 ךיא זא ,טרעלקרע רָאנ בָאה ךיא .טרעפטנעעג טינ ךיא בָאה
 .ן'יבר םעד ןהעז ליוו
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 .טנערפעג ךיא בָאה -- ?ָאד רע זיא --

 ןהענניירא יוזא ,טרַאװ ?רהיא טייז רעוו רעבָא ,אי ---
 .טינ ךָאד ןעמ ןעק ן'יבר םוצ

 אקוד םהיא וצ ןהעגניירא ןעוואורּפ וצ ןעפָאלשאב בָאה ךיא

 עטסנינייוניא יד ןיא ןעזָאלענקעװַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,"ױזַא,
 ,ם'הנעט'עג ,ןעפָאלעגכָאנ רימ ךָאנ ןיא רעצימיא .ןערעמיצ
 רעבָא בָאה ךיא .טייהרעטנערפעגנא טינ ןהענ טינ רָאט ןעמ זא
 ךיא ןוא ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ןעזייב ַא ןעבעגעג םענעי ףיוא
 ךימ טָאה דיסח רעד ,רעמיצ ןעטסקענ םעד ןיא ןיירא ןיב
 ראפ ץרא ךרד טאהעג רע טָאה רשפא .טנאיעגכָאנ טינ רעטייוו
 ןיב רעמיצ ןעטייוצ םעד ןופ ...ןהעזסיוא ןעשידיסח-טינ ןיימ
 רענילק א יו ,ןהעזעגסיוא טָאה סע .ןעטירד ַא ןיא ןיירַא ךיא
 ןעטרָאד ןיא סע .עילימַאפ רעכייר גיסעמלעטימ ַא ןופ לָאז
 .ןעוועג טינ רענייק

 .ןעפָא בלאה ןעווענ ןיא רעמיצ ןעטסקענ םעד ןופ ריט יד
 -רעביא ןופ ןַאמ א ןהעזרעד בָאה ןוא טקוקעגניירַא בָאה ךיא
 עסיורג טימ ,רָאה עכילדנָאלב טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןֹומ ,גיצפופ
 ןענייז ייז זא ,קורדנייא םעד טכַאמענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא

 ןיא ,טריילקעג גידנעטשנא ץנאג ןעוועג זיא רע .עקָאסַאק סָאװטע

 -ייר ַא טהענ ױזַא .עננַאל וצ ןייק טינ ,עטָאּפַאק רענעדייז ַא
 סָאד רעוו .טינש ןעניטייצרַאפ םעד ןופ רחוס רעשידיא רעכ
 רשמא :טרעלקעג ךיז בָאה ךיא .טסואווענ טינ ךיא בָאה ,זיא
 רע ןזיא ,ךימ גידנעהעזרעד ?טנַאטוידַא ס'ניבר םעד סָאד זיא
 ךיא ןעמעוו ,טנערפעג ןוא לָאז םעניילק םעד ןיא ןעמוקעגניירא
 .ףרַאד

 בָאה -- ,טנעדנַאּפסערָאק רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא ---
 ?ן'יבר םעד ןהעז ךיא ןעק ואוו ,טגָאזעג ךיא

 -ראפ לעסיבַא ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,סָאד ןיב ךיא ---
 עדייב ךיז ןעבָאה רימ .ןעציז ןעטעבעג ךימ טָאה ןוא ,טמעש
 -רךָאװרַאפ טינ ךימ טָאה רע .ןעסעומש ןעמונעג ןוא טצעזעג
 רע .ןָאטעג טָאה רעזלעב רעד יװ ,ןענַארפ עניהורנוא טימ ןעפ
 םענרעדָאמ א ףיוא ךילדניײרפטסַאג ןוא ןעסַאלעג ןעוועג זיא
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 ןייא זא ,טקרעמַאב ךיא בָאה טדערעג טָאה רע תעשב ,רענייטש

 -ןעורעג א -- רעטיצ א טייצ ןוצ טייצ ןופ טיג ענייז גיוא
 .ַאזַא רעלהעפ

 .רעטרעוו עשטייד ןעפרָאווענכרוד ךיז ןעבָאה ןעדייר ןייז ןיא
 העז טציא ןוא ,ייז ןופ עכילטע טנעכייצרַאפ רעטעּפש בָאה ךיא
 -יניא, רעטרעוו יד ןענייז סָאד .לעכיב-ץיטָאנ ןיימ ןיא ייז ךיא
 ,"ניסעלרעפוצנוא, ,"גיטייזנענעגג ,"טקילפנָאק, ,"עוויטאיצ
 סע יו ,רימ טימ טדערעג טָאה רע .,?"ךילרעסיוא , ,"ךילרעניא ,,

 ַא ןיא רעכלעוו ,רחוס רעשידיא רענערהאפרע ןַא טדערעג טלָאװ

 -טלעוו ןיא זא ,ןעוועג ךילטייד זיא סע .,ריבנ ַא ןוא ןדמל א דיא

 ףיוא .רעזלעב רעד יװ ,טלעקיװטנע רהעמ רע ןיא םינינע עכיל

 ןעבלעזמעד ןעבענענ ,ךילטנענייא ,רימ רע טָאה ןעגארפ עליפ

 ףיוא ,רענייטש ןערעדנא ןַא ףיוא רָאנ ,רעזלעב רעד יו ,רעפטנע

 םידיסח ענייז טַאר רע ןעמעוו ראפ ,ליּפשייב םוצ ,ענארפ ןיימ

 ,רענעטור יד רעדָא ןעקאילָאּפ יד ראפ ,ןעלהַאװ יד ייב ןעמיטש וצ

 :טנָאזעג רע טָאה
 -ַאֹּפ יד טימ ןעטלַאה ןעפרַאד רימ זַא ,זיא ננוניימ ןיימ ---

 טימ ןעהעג ריס ןעוו ןוא ,ךאווש רהעז ןענייז רימ ?ייוו ,ןעקַאיל

 .תובוט עליפ זנוא רַאפ סױרַא ןעמוק ,ייז

 -אוו ָאט --- ,טנערפענ רעטייוו ךיא בָאה -- ,יֹוזַא ביוא ---

 עשיכיירטסע יד ןעציטשרעטנוא טקעריד טינ רהיא טלָאז םור

 | ?ןעקאילָאּפ יד דָארנ סעּפע סָאװראפ ?גננורינער
 אליממ ןיוש רימ ןעהענ ,ןעקאילַאּפ יד טימ גידנעהעג ---

 טימ רעמיא ןעהעג ייז םירָאוװ ,ננורינער רעניימעגלַא רעד טימ

 .ננוריגער רעד
 -ימש ַא טימ ןעראווענ ןעטכילאב םינּפ ןייז זיא ייברעד

 א ןופ האנה טימ טלעכיימש סָאװ ,דיא ַא ןדמל א יוװ יוזא ,לעכ

 ,ארמנ ?עקיטש א ןייא טשטייט רע ןעכלעוו טימ ,לע'טשּפ
 םירָאװו ,רערהעל עטונ זנוא ראפ ןענייז ןעקאילַאּפ יד ---

 -ענוצ ייז ייב טָאה ןעמ .דנעלע ךיוא ךילטנענייא ךָאד ןענייז ייז

 טימ ךיז ןעטלַאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד רעבָא ,םייח רעייז ןעמונ

 רימ ןעפראד ,אזלא .ךיירטסע ןיא טוג ייז זיא ,ננורינער רעד

 ,קיטילָאּפ ייז ייב ןענרעל ךיז
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 -סינויצ יד וצ ןעננוהיצַאב ענייז ןענעוו טנערפעג בָאה ךיא

 .ןעט

 בָאה ךיא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ? ןעטסינויצ יד ---

 ךיא לָאז סָאװראפ ןוא ,דיא א ןיא ךיא ַא .םינ רָאנ ייז ֹוצ

 ַָאד ?ָאד ייז ןעבָאה ננוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ 4 ןעפמעקַאב ייז

 קיטילַאּפ עשיטסינויצ ןייק ןיא ָאד .ןויצ םינ ,עיצילַאג זיא

 א ןעליוו ייז .םזינויצ טינ ,ניטכיוו ָאד זיא עיצילַאג .,ָאטינ

 -בַא ךיא ןיב םעד טימ ןוא ,עיצילַאג ןיא קיטילָאּפ עשיטסינווצ

 ? סָאד טרַא ןעמעוו רעבָא .ייז טימ ןענַאטשרַאפנייא טינ טולָאס

 -ייברא רעד ףיוא ךערּפשענ רעזנוא טעוװעריקרַאפ בָאה ךיא

 סָאװ ,ןעסיוו לָאז רע זַא ,טלָאװעג טינ בָאה ךיא .,עגארפ רעט

 טכייליפ רע טלָאװ ןַאד םירָאוװ ,ריטנעזערּפער ךיא גנוטייצ ַא רַאפ

 םהיא ןופ טלָאװעג בָאה ךיא ןוא .ןעפָא ױזַא טדערעג טינ

 ץנאג טינ קנעדענ ךיא  טקנוּפדנַאטש ןע'תמא ןייז ןעמוקַאב

 םעד סלַא ,ןעפורעגנָא בָאה ךיא ננוטייצ ַא רַאפ סָאוװ ,יונעג

 בָאה ךיא זַא ,ביולג ךיא ריטנעזערּפער ךיא ןעכלעוו ,ןַאגרָא

 זַא ,ן'יבר רעזלעב םעד יו ,עטכישעג עבלעזיד טלהעצרעד םהיא

 -עמא ןיא גנוטייצ רעשילננע ןא ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא ןיב ךיא

 ,ןָאדנָאל ןיא ךיא ןיואוו ןעניואוו זא רעבָא ,אקיר

 -לָאפ סָאד טנָאזעג רע טָאה ענארפ רעטיײברַא רעד ןענעוו

 : עדנענ

 ןערעכעה ייז לָאז ןעמ זא ,ןעליוו רעטייברַא עמירָא ןעוו ---

 תורקי רעד םירָאו .טינ הלוע ןייק סָאד זיא ,תוריכש ערעייז

 רעד .ןעבעל ֹוצ רעווש זיא תוריכש עניילק טימ ןוא ,סיורג זיא

 ,םזילאיצַאס ןופ טמַאטש ץְלַא סָאד ןזא ,רעבָא ןזיא קילנמוא
 .עכייר יד ןענענ טּפיוהרעביא ןעטייברַא ןעטסילאיצַאס יד ןוא
 רעבירעד !טָאג ןופ ? עכייר יד סָאד ןעבָאה ןעמעוו ןופ ןוא

 סע .גנונעװַאב עטכעלש א גנונעװַאב עשיטסילאיצַאס יד זיא

 ?טכעלש ןיא רעטייברא םעד .טָאנ ןענעג גנוגעואב א זיא

 -עלַא ראפ ?רעסעב ןעד ןיא ןאמסטפעשענ םעניילק םעד ןוא
 סָאד .ן'חישמ ףיוא גנונפָאה יד .,גנונפָאה ןייא ןַארַאפ זיא ןעמ

 ,םזילַאיצַאס יו ךַאז ערעכעה ַא זיא
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 ןייז ןיא "?ןרעדָאמ, רהעמ ךָאנ ןערָאװעג רע ןיא ןַאד

 לאטיּפַאק ןענעװ טנעמוגרַא ןַא ןעניוצראפ טָאה רע ,ןעדייר

 .טײברַא ןוא

 טגָאזעג רע טָאה -- ,טײברַא ןייז טינ רעטייברַא רעד ---

 -ּפַאק רעד ןֹוא -- ,ןינע םעד ןיא סערעטניא ןעפיט ַא טימ

 ןערירָאנניא רעבָא ןעטסילאיצַאס יד ,לאטיּפַאק ןייז טיג טסילַאט

 -וקסיוא טנעקעג טלָאװ ןעמ יו יוזא .,ןעצנַאנניא לאטיּפאק םעד

 .םעד ןהֶא טלעװו רעד ףיוא ןעמ

 -- ,טקרעמַאב ךיא בָאה -- ,העטשרַאפ ךיא טייוו יו ---

 -ַאק ןהֶא ןעמוקסיוא ןעק ןעמ ןא ,טינ ןעטסילאיצָאס יד ןענָאז

 | .ןעטסילאטיּפאק ןהֶא רָאנ ,לאטיּפ

 -- ?עיוטסודניא יד ןערהיפ ןעמ טעװ עשזדיוזא יו ---
 .טינ גוט סָאד ?וויטַארעּפָאאק -- ,יבר רעד טנערפענ טָאה

 ןעו ,ןַאד רָאנ ןעמוק ןעק ןעירטסודניא יד ןופ גנולקיווטנע יד

 -ענרעטנוא ,עוויטאיציניא יד ןוא סערעטניא רעד ןייז טעוװו סע

 -ַאב סאוו ,םעד ראפ גנונױלַאב ַא ןוא טייקגיהעפ ,טסייג-סננומ

 .ץלא סָאד טציז

 -ייברא ןענעװו טקנעד רע סָאװ ,טגערפענ םהיא בָאה ךיא

 ,רעקיירטס ןופ רעצעלּפ יד ןעמענראפ סאוו ,רעט

 סָאד -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טונ טינ זיא סָאד ---

 ןעדיא זַא ,ןעגָאז טעװ ןעמ .םזיטימעסיטנַא ןעטײרּפשרַאפ ןעק

 ןעפמראד תוכאלמ-לעב עשידיא .טונ ףיוא טינ ךיז ןערהיפ

 .ןעמָאנ ןעטוג ַא ןעבָאה ןעלָאז רימ זא ,ןהעז
 ןעבָאה ןעדיא ןעלָאז ,יבר ,גנוניימ רעייא זיא סָאװ ---

 | ? טינ רעדָא סנאינוי-דיירט

 -יזינַאגרַא ךיז ייז ןעלָאז .ןעבָאה ייז ייז ןעלָאז ,ָאי ---

 טינ ןוא ,טכער ןיא סָאװ ,סָאד ןערעדָאפ וצ רָאנ רעבָא ;ןער

 ןעכייוו ןעפראד ןעדיא .עכייר יד ןענענ םלוע םעד ןעציירוצפיוא
 ןעשיווצ םולש ןעכַאמ וצ ןיא טכילפ רעזנוא .םזילאיצַאס ןופ

 ןעלעטשנייא רעמיא ךיז ןעפרַאד ןעדיא ,לאטיּפַאק ןוא טײברַא

 .ןעדירפ רַאפ

 ךיא .לָאמ עכילטע טנַאזענרעביא רע טָאה רעטרעוו עזיד

 ןעק טייברא ןוא ?אטיּפַאק ןעשיוצ זא ,טרעלקרע םהיא בָאה
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 ןענייז ןעסערעטניא ערעייז םירָאװ ,ןעכאמ טינ םולש ןייק ןעמ

 .גיטייזנענעג

 -עק רימ .טכעלש ןיא ,ךילנעמנוא זיא סָאד ביוא ,ונ ---

 .ןעכאמרעביא טינ טלעוו יד ןענ

 -ירעמא םעד ןענעװ טרעהעג יאדוא ךָאד טָאה רהיא --

 ןעכאמ טוואורּפעג טָאה רע יוזא יו ,טלעווזור טנעדיזערּפ רענאק

 ? טייברַא ןוא ?אטיּפַאק ןעשיווצ םולש

 ,גנושאאררעביא ןיימ וצ) םהיא ןופ טרעהעג בָאה ךיא ,אי --
 סָאד רעבָא .(דלעפנעזָאר ןעפורעג רעבָא ןע'טלעווזור רע טָאה

 ןערעוו יטלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ןָאט וצ טגָאזענוצ ךָאד רע טָאה

 ,טנעדיזערּפ

 ןע'טמעט ןענעג ןעפָאלענ זיא טלעווזור זַא ,טסואוועג טָאה רע
 | ,ןעלאפעגכרוד זיא רע זַא ןוא

 "יימ ןייז ךָאנ ,טלָאװ סע רעוו ,טנערפעג םהיא בָאה ךיא

 ,טפעט רעדָא טלעווזור ,טנעדיזערּפ רערעסעב א ןעוועג ,גנונ

 רעד טָאה -- ,ךיא ביולג ,סנייא ץלַא זיא ןעדיא רַאפ ---

 ייז ןעגָאז ,לעקנעב םוצ וצ ןעמוק ייז רעדייא --- ,טגָאזעג יבר
 -רע ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,ךָאנרעד .תועבנו םירה וצ ךייא

 רעד רעבָא .טגָאזעגוצ ןעבָאה ייז סאוו ,ייז ןעסעגראפ ,טלהעוו

 יד ןוא ;טנעדיזערּפ רעד טינ ןוא ,הכולמ יד ךָאד זיא רקיע

 ,ןעדיא וצ טוג ךָאד ןיא ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ הכולמ
 .טפעט יצ ,דלעפנעזָאר יצ ,טנעדיזערּפ ןייז טינ לָאז סע רעוװ

 -ניק עשידיא סָאװ ,םעד ןענעוװ גנוניימ רעייא זיא סָאװ ---

 ןוא סעיזַאנמינ עשיליוּפ יד ןיא טציא ןעהענ עיצילַאנ ןופ רעד

 ?שילוּפ ךיז ןעשיווצ ןעדייר

 -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טכעלש עקַאט זיא סע --
 םעד ןעפמעקאב וצ ?ארשי תדונא ןא ןענעפע ןעפראד ןעדיא
 רעייא זא ,טהעז .,זנוא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,סולפנייא ןעטכעלש

 ,םעד ןיא ןעפלעהטימ לָאז גנוטייצ

 ןייק ןעבָאה טינ לָאז ךיא זא ,ןעטעבעג רע טָאה ךָאנרעד
 טכעלש ןיא סָאד זא ,טניימ רע ."טכעלש , טרָאװ ןייז ןיא תועט
 ,הנומא רעשידיא רעד טימ ןָאט וצ טָאה סע יוװ ,טייוו יוזא רָאנ
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 ןענרעל ךיז לָאז ןעמ זא ,ןעגענַאד טינ רָאנ רע טָאה רעבָא יוזא

 .ךארּפש-דנאל יד ןענעק ףרַאד ןעמ .שיליוּפ

 -אמ וצ ןעביולרע ךיז לע ךיא ,יבר ,רימ טנידלושטנע --

 טינ ןיב ןילַא ךיא .טנעמילּפמָאק ןעכילנעזרעּפ ַא ךייא ןעכ
 ןיימ ןוא ,זיוה רעשי'דיסח ַא ןיא ןערָאװעג טעװעדָאהעגפיוא

 ,רערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג זיא ן'יבר ןעשי'דיסח ַא ןענעוו ףירגַאב

 -ןטלוק ךס ַא טייז רהיא .ךייא ןיא ןיפעג ךיא סָאװ ,סָאד יוװ

 .רענרעדָאמ ,רעלער

 -עג טָאה ניוא עזעוורענ ןייז ,ןָאטענ ?לעכיימש א טָאה רע

 ןייז ןוא ,טניהֹורַאב דלַאב רעבָא ךיז טָאה ,ןערעטיצ ןעמונ

 :טגָאזעג טָאה רע תעשב ,טניישעג טָאה םינּפ רעכילדנָאלב

 -נַא ןייז ךיוא יבר רעד זומ ,ערעדנַאנַא טרעוו טלעוו יד ---

 יד רעבָא .טלעװ רעד טימ ןעריסערגָארּפ ןעזומ רימ .רערעדנַא

 .ןערעו טרעדנעעג טינ רָאט סָאד --- טייקשידיא יד ,טייקשידיא

 ןענעק רימ ןוא ,םימכח גונענ ךיוא טָאה טלעוו עשי'יוו יד

 -יילק א ,ךאז"ייב א זיא ץְלַא סָאד רעבָא ,ייז ייב ןענרעל ךיז

 םירפס ענילייה ערעזנוא סאוו ,המכח יד זיא ךות רעד .טייקגינ

 .זנוא ןענרעל
2 * * 

 ןיימ ןופ ןעבילבענ רימ ייב ןענייז סאוו ,ןעציטָאנ יד ןעשיווצ

 : עדנעגלַאפ סָאד ךיא ןיפעג ,ן'יבר רעװָאקטרָאשט םעד ייב ךוזאב
 -נא ןא ,רענהעש א ,ןַאמ רעטלַא ןַא ,רעװאשטַאכַאס רעד,

 ."טינ סיוועג רַאנ ןייק .רעמהענעג
 ןופ ןעמוקעגסיורא ןיב ךיא ןעוו ,ןהעזעג םהיא בָאה ךיא

 ןיא םידיסח ערעדנַא טימ ןעסעזענ זיא רע ,רעוואקטראשט םעד

 ןעצרוק א טַאהעג םהיא טימ בָאה ךיא ןוא ,רעמיצ-רעדָאפ א

 -אכאס) .ןערעניארע ךיז ןעק ךיא סָאװ ,ץלא זיא סָאד .סעומש

 -אשטאכאס רעד ןוא ,ןעליוּפ-שיסור ןיא ?עטדעטש א זיא וואשט

 .(ןדמל ןעסיורג ַא רַאפ םש ַא טאהעג טָאה בר רעוו

 ןעפאלעגכָאנ רימ ךָאנ זיא ,ןהאב םוצ ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו

 | .דיסח רעדנַאנַא

 ,טגערפעג רע טָאה --- ?ן'יבר םייב ןעוועג טייז רהיא ---
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 ןייז ןופ ןעמוקעגסורַא טייז רהיא יו ,ןהעזעג בָאה ךיא ---
 .זיוה

 .טסעומשעג ןעבָאה רימ .ןהַאב םוצ טיילגאב ךימ טָאה רע
 .ן'יבר רעזלעב םייב ךוזאב ןיימ טנַאמרעד בָאה ךיא

 --- ,גנוטאג רעדנַא ןא ןופ רָאג זיא רעווָאקטראשט רעד ---
 רעװָאקטרַאשט רעד ,לָאװ זיא רעזלעב רעד -- .טגָאזעג רע טָאה
 םלוע רעד ןעוו .םכח-טלעוו ַא יא ,גילייה יא זיא רע ,דייז זיא
 ןעמענ וצ םהיא יװ ,ןעסיו ןעמ זומ ,ןעביולנ וצ ףיוא טרעה
 סָאד ךיז רעװַאקטראשט רעד טָאה .המכח רעכילטלעוו טימ
 .טינ ןעק רע סָאװ ,ךַאז א ָאטינ ןיא סע .טנערעלעגסיוא ךיוא
 םהיא ייב ןיא ,טעטיסרעווינוא ןא ןיא טנערעל ןעמ סָאװ ,ץלא
 -עטש טנעסעג טינ ךיז טלָאװ .ראסעּפָארּפ רענעיוו ןייק .סַאּפש ַא
 .םהיא ןענעג ןעל

(5 

 ,ןעגָאטהעװ עטלַא ןעגנערב ןערעטעוו רעבמעטּפעס

 -ונייו טרעיודעג דאבסלראק ןייק דאבנעירַאמ ןופ עזייר יד
 ,ןיהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו  .ךיז טכאד ,עדנוטש א יװ רעג
 -עג לייטנא רעטייוו ,ןערעסַאװ יד ןעקנורטעג רעטייוו ךיא בָאה
 רעד טימ טקיוװקעג ךיז רעטייוו ,סעיסעצָארּפ-לעמעז ןיא ןעמונ
 .קיזומ רעד טימ ןוא טפול

 -עגנא יד ןופ ייוצ טכארבראפ דאבסלרַאק ןיא בָאה ךיא
 -ענירע ךיז ןעק ךיא טייוו יו ,ןעבעל ןיימ ןיא ןעכָאװ עטסמענ
 ןיא רימ ןעוו ,טנעמָאמ ןייא ןייק ןעוועג טינ ןעטרָאד זיא ,ןער
 ,ןעצראה ן'פיוא ךילהערפ ןעוועג םינ

 ןוא טלַאק ןעראוועג זיא סע .רעבמעטּפעס ןעמוקעג זיא סע
 ןיימ טלהיפרעד ךיא בָאה ,טכַאנייב לָאמ ןייא --- ןוא ,,,טכייפ
 .ןענָאמ ןיא נָאטהעװ ןעדנעּפינק ַא :טסַאנ ןעטלא

 ןעצרעמש .רעכילקערש א ןעוועג ןיא גָאט רעטסקענ רעד
 סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןעצרעמש עטספרַאש יד ;} רועיש ַא ןהֶא
 ,תאלוח ןיימ ןופ טיירפַאב ןיב ךיא זא ,לחיפענ רעד .טַאהעג זיא
 ןָאטעגּפָא רימ טלָאװ ןעמ יו יוזא סעּפע ,ןעדנואוושרַאפ זיא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 209

 -נעטשלָאפ ןיב ךיא זא ,קורדנייא םעד רימ ןעבענעג ,לעציּפש ַא

 יַצֹולֹּפ ךימ ידכ ,ןויכ ַא טימ ,ןעכָאװ רָאּפ א ףיוא ,טנוזענ גיד

 ןיא יוזא .ןירַא םוניהנ ןיא ןעפרַאװאוצניירא רעדיוו גנוצ

 יירפ ןעצנַאנניא ןעװועג טינ רעבָא זיא יז .,גנומיטש ןיימ ןעוועג

 .ןײלַא ךיז ןופ ךַאל ךיא זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ...רָאמוה ןופ

 ןופ רעטרעװ עטסנרע יד ןעגנולקעג ןעבָאה ןערעיוא עניימ ןיא

 ריִמ טָאה רעכלעוו ,ןַאמפיוק בָאקיישזד ,רָאטקָאד רעקראי וינ ןיימ

 ןיא דנואוו יד זַא ;עיצארעּפא ןַא ןעבָאה וצ ןעטארעג קרַאטש

 יד זא ;רעפיט ,רעפיט ץלַא טרעוו ןענָאמ ןופ ?עטנעוו םעד

 טרעכעלעגכרוד יז טעוװ זייווכעלסיב זא ןוא ,עניד ַא זיא לעטנעוו

 ,ןערעוו

6 

 ,(סרָאטס-טנעמטרַאּפעד) רעזייה-ןערָאװ --- .ןילרעב

 -ּפֶאק עכילביירשַאבמוא טימ ןילרעב ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא

 טפֶא געלפ ךיא ןעכלעוו ,טרָאס רעלעיצעּפס רעד --- ,ןעצרעמש

 רימ .טייהקנארק ןענָאמ ןיימ טַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,ןעבָאה

 -עג טינ לָאמנייס ךָאנ ךיא בָאה גָאטהעוװויּפָאק ַאזַא זא ,ךיז טכאד

 בָאה םעד טימ ןעמאזוצ .,רעטעּפש טינ ןוא רעהירפ טינ ,טַאה

 ,ןהעזעגסיוא טָאה סע .טייקלעביא עכילקערש ַא טלהיפענ ךיא

 ןוא רימ וצ ןהייצ יד טימ טערישטשעג טלָאוװ לעווייט ַא יוװ יוזַא

 טסָאה ?אה ,טנוזעג ןיוש טזיב ,טניימעג טסָאה וד , :טגָאזעג

 ."ןעהערפ וצ ךיז טלייאעג ?ליפוצ ךיז

 ןעבעל לעטָאה םעניילק א ןיא טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה רימ
 ןופ םכַאנ ַא ןעװעג זיא טכַאנ יד ."ןעטרָאנ רעטניוו, םעד

 .רעסעב טלהיפעג ךיז ְךיִא בָאה רעבָא ןענרָאמ ףיוא ,םירופי

 .גָאט א לָאמ עכבילטע ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה ןעצרעמש-ןענָאמ יד

 ןעטלא ןא וצ יװ ,טניואווענוצ דלַאב ייז וצ רעבָא ךיז בָאה ךיא

 .ןעטנַאקַאב
 עסיורג יד -- ,טדָאטש יד ןעקוקַאב ןעגנאגעג ןענייז רימ

 "עג טנעמשלרַאּפ עיינ יד ,סמואעזומ יד ,ןעצאלאּפ יד .,,ןעמָארק

 -ענ ,טרעדנעעג ןילרעב ךיז טָאה רהאי ןהעצניינ יד ןיא עדייב

 .רעדנעצנעלג ,רעגיד'שער ןעראוו
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 םלעהליו .ץַאלַאּפ ןעכילנינעק םעד טכוזַאב ןעבָאה רימ
 יד .ןָארט ן'פיוא ןעוועג ,ךילריטַאנ ,ןַאד ךָאנ זיא רעטייווצ רעד
 טרעקַאלפענרעדנַאנרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,המחלמ-טלעוו עסיורג
 וצ ףוס א טכַאמעגנ טָאה עכלעוו ןוא ,רעטעּפש רהֶאי ייווצ טימ
 ןאד ךָאנ ךיז טָאה ,ןעמעלַא טימ ןָארט םעד טימ ,טפַאשרעה ןייז
 ,ואושרעדנַא ןענופענ ןַאד ךיז טָאה רע .ט'מולח'עג טינ םהיא
 -נײרַא טנעקעג ןעמ טָאה ,ָאזלא .,ךיז טכאד ,םַאדסטָאּפ ןיא ---

 -וצ .תורצוא ערעייז טימ ןעלַאז עסיורג יד ןעקוקַאב ןוא ןעמוק

 -רעביוא ענעטלעפ עפסיורג טימ ןעוועג דבכמ זנוא ןעמ טָאה טשרע
 רעבָא ,ייז ןיא ןהענ וצ םהענעגנא רהעז ןעוועג טינ זיא סע .ךיש
 טָאה ןעמ רעטניזעג ןעוועג סָאד זיא ןעטעקראּפ ענייפ יד רַאפ

 ןעסאמ ןהעזעג ןעבָאה רימ .ןעלַאז רעגילדנעצ טרהיפעגכרוד זנוא

 ,ןעטעּפַאט ,רוטּפלוקס ,סעזַאוװקרעוװ-טסנוק ,לעבעמ ערַאבטסָאק
 .םילכ ענעלָאטסירק ,ענעדלָאג ,ענרעבליז ,רעדליב

 גנַאג טונימ ףניפ ,ץַאלַאּפ ןעכילנינעק םעד ןופ טייוו טינ
 .ץנירּפ-ןיורק םעד ןופ ץַאלַאּפ רעד ןענופעג ךיז טָאה ,רעפעגמוא
 ןעכילגינעק םעד ןופ ןעמוקעגסױורַא ןענייז רימ ןעוו ,ןַאד דָארג ןוא

 -ָאטִא ןַא ןיא גנוניואוו ןייז וצ ןערהָאפעגוצ רע זיא ,ץַאלַאּפ
 ,טכאמענ טינ ייברעד ןעמ טָאה סעינָאמערעצ עסיורג ןייק ,ליבָאמ

 -עלַאנ רעדליב ַא ךיוא ךיז טניפעג ןעטרָאד ןופ טייוו טינ
 .ןעדנוטש עכילטע טכַארברַאפ ןעטרָאד רימ ןעבָאה .עיר

ִ* * * 

 רענילרעב יד טימ טריסערעטניארַאֿפ ןַאד ךיז בָאה ךיא
 ייז טפור ןעמ יו ,רעזייה-ןערַאַאװ רעדָא סרָאטס טנעמטרַאּפעד
 ,ס'רעמייהטרעוו ןעוועג ןַאד זיא רָאטס עטסערג יד .שטייר ףיוא
 ךילקריוו ןענייז סָאד .סע'סטיט -- עטסערג עטייווצ יד ןוא

 יו ערענעלק ןייק טינ ,סרָאטס טנעמטרַאּפעד עסיורג ןעוועג |
 -לעזא ןילרעב טָאה רעהירפ רהָאֹי ןהעצניינ טיס .אקירעמא ןיא
 ךיא בָאה ןעדנוטש עכילטע וצ .טנַאמרַאפ טינ ןעטפעשענ עכ
 ןאד ןיוש טָאה טדָאטש יד ןוא .ייז ןופ רעדעי ןיא טכארבראפ
 רָאּפ א .ךיוא סרָאטס טנעמטראּפעד ערעדנַא עכילטע טַאהעג
 .טפעשעג ןעסיורג סע'סטיט ןופ ןעגנולײטּפָא ןעוועג ןענייז ייז ןופ
 עסיורג יד יו ,קורדנייא ןעבלעזמעד ייז ןעכַאמ ןײמעגלַא ןיא
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 ,אנאקיש רעדָא עיפלעדאליפ ,קראי ֹוינ ןיא סרָאטפ טנעמטראּפעד

 .ךיז טכוד סע .ןעטייהלעצנייא עליפ ןיא שרעדנַא רעבָא ןענייז ייז
 ,טעייטשראפ רהעמ ןענייז סעקרעמערק ןוא רעמערק יד זַא ,ךייא

 סא טמוק לכה ךס ןיא ,אקירעמַא ןיא יו ,טלעמוטוצ רהעמ

 טינ קלָאט ןייק רעזייה-ןערַאװ יד ןיא טלָאװ סע יו יוזא ,סעּפע

 רעזיד זיא סרָאטס טנעמטראּפעד רעזירַאּפ יד ןיא רעבָא ,ןעוועג

 ' ,רענילרעב יד ןיא יו ,רעקרַאטש ןעוועג רימ ייב קורדנייא

 .נָאט ןעצנַאג ַא טכַארברַאפ רימ ןעבָאה רָאטס סע'סטיט ןיא

 -עג רעכאװש קורדנייא רעגיזָאד רעד זןיא העש רעדעי טימ ןוא

 טניואוועג רהיא ןעוו ןוא ,ערעדנַא ןענייז ןעדָאטעמ יד .ןעראוו

 / ןענייז םעטסיס ןוא גנונדרָא יד זא ,רהיא טניפעג ,ייז ֹוצ וצ ךיז

 -שיטַאמעטסיס רעשטייד רעטמהירַאב רעד טימ ,עטנעכייצענסיוא

 ,טייקכילטקניּפ ןוא טייס

 ; ענעצס ַאזַא טקרעמאב ךיא בָאה רָאטס ןיא גנַאגניײרַא םייב

 -רעביוא ןייז סיוא טוט ,ןַאמ רעטעדיילקענ ןייפ א ןײרַא טמוק סע

 .קעשט א טמוקַאב ןוא ןעטמאעב ַא ּפא סע טינ ,טוה ןייז טימ סָאר

 ןיוש לעטירד-ייוצ זיא רעכלעוו ,ראגיס ַא טנַאה ןיא טלַאה רע
 א וצ קעװַא ענעבילבעגרעביא סָאד רע טנַארט ,טרעכיורעגסיוא

 ןערעדנוזַאב ַא םהיא טיג ןוא קעװַא סע טנייל יִז ןוא ,לעדיימ

 לעקיטש סָאד רע טעוװ ,טיילק יד ןעזָאלרַאפ טעוװ רע ןעוו .קעשט

 -עּפש סָאד בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןעמוקַאב קירוצ רַאגיצ

 -רַאה ַא ןעפורעגנסיורַא סָאד טָאה ,אקירעמא ןיא טלהעצרעד רעט

 .רעטכעלענ ןעגיצ

 ןייק טינ ."רעקָאװ רָאלפ , ַא טכארטַאב ןוא ךיא העטש טָא

 שטייד רעד ןוא ,קָאר ןעגנַאל ,ןעצראווש ַא ןיא שטייד רעכיוה
 ףיֹוא םורַא ןעהעג לעדרעב ןייז ןוא רע ןוא .ל?לעדרעב ַא טָאה

 ךיא .ןָאט וצ היצ א ?עדרעב יד קשח בָאה ךיא זא ,טרא אזא

 -סיוא ךַאפ ןייז ןעק רע זא ,העז ךיא ןוא ,וצ טוג רעבָא ךיז קוק

 ןענידריוקרעמ ַא טימ ןעטכילפ ענייז טליפרע ןוא טנעכייצעג

 ,לבש טימ ןוא עיגרענע טימ ,קלָאט

 "וא ןוא ,ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ יד טקוקעגכרוד בָאה ךיא

 גנונדרא עכילרעניא ענידנעטשלַאפ א ןענופעג ךיא בָאה םוטעמ

 רימ ףיוא סע טָאה ןעסיורד ןופ רעבָא .םעטסיס עגנערטש ַא ןוא
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 רענאקירעמַא ןא יו ,קורדנייא רעדנַא ץנאג ַא טכַאמעג ךָאד
 -ייז ןעגנונדרָא ןוא םינהנמ ענעדישראפ יד רָאטס טנעמטראּפעד

 ןיא יו ,ערעדנא ץנַאג (אּפָארייא ץנַאנ רעביא ןוא) ןעטרָאד ןענ
 ,רָאטס רענאקירעמא ןא

 :ליּפשייב ַא ךָאנ

 רהיא סאוו ,חרוחס רעד ראפ ןעלהָאצאב טפרַאד רהיא ןעוו

 רָאנ ,ךייא ייב טלענ סָאד טינ ןירעפיוקראפ יד טמענ ,טפיוק

 יז טהעטש ךילנהעוועג ןוא .עסאק רעד וצ וצ ךייא טרהיפ יז

 זיא יוזא .גנוריטיוק א ךייא טינ ןעמ זיב ,ךייא טימ ןעטרָאד

 | .ךיוא טנייה סָאד

 -ראפ טינ םויח דע ךיא ןעק ףירגאב רענאקירעמא ןיימ טימ

 טייצ ?יפיוזא ןעמענראפ וצ ךיז טניול סע יוזא יו ,ןהעטש

 פריונסלייס יד טקיש ןזנוא ייב ,רעפיוקראפ ןוא רעפיוק יד ייב

 תעשב ןוא ,טָארד א רעביא עסאק רעד וצ קעוװא טלעג סָאד

 -נא טימ ןיוש ךיז יז טמענראפ ,שזנעשט ן'פיוא טרַאו רהיא

 טמוק ,זירַאּפ ןיא רעֹדָא ,רעבָא ןילרעב ןיא ,רעמַאטסָאק ערעד

 נידנעטראו ,ןיֵאל ןיא עסאק רעד ייב ןהעטש וצ סיוא טּפָא ךייא

 -סיימ טהעטש ךייא טימ ןעמאזוצ ןוא ,"טסקענ, רעייא ףיוא

 .ןירעפיוקראפ רעייא סנעט
+ִ * * 

 ,ץלַא ךילכעזטּפיוה --- ,טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא ץלַא |

 עכלעוו ,ןעגנורעדנע ןופ םינמס ןעגָארטעג ךיז ףיוא טָאה סָאװ

 -ניא ןעטסערג םעד רעבָא .ןעפַאשעג ןעבָאה רהאי ןהעצניינ יד

 יו ,ןעכַאז עכלעזא טינ ןעפורעגסיורַא רימ ןיא ןעבָאה סערעט

 שער רעטרעסערגרַאפ רעד רעדָא ,"רעזייה-ןערָאװ , ענעמוקענפיוא

 רעד ןיא גנורעדנע ןַא רָאנ ,ןעסַאנ טּפיוה יד ןופ ץנַאלג ןוא

 | ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס
: 7 

 דישרעטנוא ןַא --- ."זיוה-סטפַאשקרעװעג , רענילרעב יד
 .רחָאי 19 ןיא

 -קעװַא ךיז בָאה ךיא .טנַאקַאב ןעוועג ריס זיא טדָאטש יד
 .ןעטַארקַאמעדקלאוצַָאס יד ,ןעסָאנענ עניימ וצ ןעזָאלעג
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 רעד סייו "רעטעלב, עזיד ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןופ
 ןילרעב טָאה גנוגעװַאב רעשיטסילאיצַאס רהיא טימ זא ,רעזעל

 ,רעפענמוא ,עלָאר ַאזַא טליּפשעג ןעטסילאיצַאס רענאקירעמא ייב

 טלעקיווטנע זיא דנַאלשטייד ןיא .ןעקילָאטַאק ייב טליּפש םיור יוו
 -סילאיצַאס עטריזינַאגרָאטונ ןוא עסיורג עטשרע יד ןעראוועג

 -קעריד רעד רעטנוא ןעסקאוועגסיוא ןיא יז ןוא ,ײטרַאּפ עשיט

 "ייד עלא -- ,לַאסַאל ,סלעגנע ,סקרַאמ ?רַאק ןופ גנוקריוו רעט

 -לאיצַאס עשטייד יד טריפעג ןעבָאה סָאװ ,יד ןוא ייז .,ןעשט

 -ליו ,ןע'לעבעב טסוגוא ,רוד ןעטסקענ םעד ןיא עיטאהקאמעד

 ךילבעטשכוב רימ ןעבָאה ,ןע'רעגניז לואּפ ןוא ןע'טכענקביל םלעה

 רעשטייד רעד זיא ןעטייצ ערעטעּפש יד ןיא ,תמא .,טרעטעגראפ

 ,ןערהאי רעניצכַא יד ןיא יוװ ,רענעלק ןעוועג זנוא ףיוא סולפנייא

 רעזנוא ןעו ןוא ,ןעשטייד טימ לופ ןעוועג ןזיא קרָאי וינ ןעוו

 ,ךיא תמא ;טנעה יד ןיא ייז ייב ןעוועג זיא גנוגעווַאב עצנַאנ

 "סטרעוורָאפ , םוצ ןעמוקענקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,1909 טניז זַא

 -נעצנָאק ןעוװעג סערעטניא-סנעבעל ןיימ ןיא ,רָאטקאדער סלא

 ךיא ןוא ,גנוטייצ רעזנוא ןופ ננואיובפיוא רעד ףיוא טרירט

 בָאה ןוא טריזינַאקירעמַא רהעמ ךס א ןעוועג ןַאד ןיב ךילנעזרעּפ

 רעזנוא טימ ןוא אקירעמַא טימ טריסערעטניא ךילכעזטּפיוה ךיז

 ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא רעבָא .גנונעװַאב רענאקירעמא

 .טנעהָאנ ןעוועג זנוא ךָאנ ןזיא ,אּפָארייא ןיא ןעסָאנעג ערעזנוא

 .םזילַאעדיא רעזנוא ןופ םילשורי רעד ןעוועג ץְלַא ךָאנ זיא ןילרעב

 -ַאב ןעשטייד םעד ןופ ןעטייהלעצנייא ןיא סערעטניא ןיימ ךָאד

 טציא .לָאמא יו רעכאווש ןעוועג ןיוש ןיא ןעבעל-סגנונעוו

 בָאה ,ןעדָאב רענילרעב םעד ףיוא רעדיוו ךיז גידנעניפעג ,רעבָא

 טימ ןעזיירק עכילטפַאשנעסָאנעג ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ךיא

 .טייקנירעגיינ רענדעשז א

 -ייז עכלעוו ,ןעטלַאטשנַא ענעדישרַאּפ יד טכוזַאב בָאה ךיא

 -ָאס רעד טימ ןעדנובראפ טקערידניא רעדָא טקעריד ןעוועג ןענ

 ךיא ןוא ,סנאינוי רעטײברַא יד טימ ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ

 ,ךילריטַאנ ,בָאה ךיא .ןערעדנא ן'כָאנ זירּפרופ ןייא ןענופעג בָאה

 -ייד רעד ןיא ןענייז ןערהָאי נילדנהעצ רָאּפ יד ןיא זא ,טסואווענ

 ךילטייד רעבָא ,ןעגנורעדנע עסיורג ןעמוקעגרָאפ גנונעוואב רעשט
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 ננוגעװַאב עניזָאד יד טלאטשעג א ראפ סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז
 ךיא ןעו ,טציא ןוא ;טנעקעג טינ ךיא בָאה ,ןעמוקַאב טָאה

 ןעועג רימ ראפ ןעסעיינ עזיד ןענייז ,טרָא ן'פיוא ןעוועג ןיב

 .ןעננושאררעביא עמענעננא ןופ לַאװק א

 (רעהירפ סָאד ךיז טָאה ןעגנאפעגנָא) רהָאי ןהעצניינ יד ןיא

 ,סנאינוי דיירט עניטכעמ ןעסקאווענסיוא דנַאלשטייד ןיא ןענייז

 -רעהירפ ןיא .שטייד ףיוא ייז טפור ןעמ יוװ ,"ןעטפַאשקרעוװעג,

 -סינטלעהראפ ןעוועג ןעטרָאד עירטסודניא יד ןיא ןערהאי עניד

 ךיוא סנָאינוי עניטרָאד יד ןענייז ;טלעקיווטנע ךַאװש גיסעמ

 ןעמונעג עירטסודניא עשטייד יד טָאה ךָאנרעד .,ךאווש ןעוועג

 יד ןענייז טַאטלוזער סלַא ןוא .טירשטרָאפ ןעגיזיר ַא ןעכַאמ
 ןעגנוקריוו יד ןופ ענייא) .ןעווייה ףיוא יוװ ןעסקאוועג סנָאינוי

 -םיוא ןעצנאנניא טעמכ טָאה סע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ןיא םע .אקירעמא ןייק דנַאלשטייד ןופ עיצַארנימע יד טרעהעג

 .(םייה רעד ןיא טייברַא גונעג ןעוועג

 "ריוקרעמ א טימ ייז ןעוט ,ןעוט ןעשטייד יד סאוו ,ץלַא

 עכלעזא וצ טייקמאזקרעמפיוא םטימ ןוא טייקכילטקניּפ רעגניד

 -ירעמַא רעדָא רעדנעלננע םעד ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא

 טָאה ץלַא סָאד .ןעלַאפעגנירַא טינ ןעניז ןיא לָאמנייק רענַאק
 .טקרעמענ טציא ךיז

 ,"זיוהסטפַאשקרעװענ, ןעניזיר םעד ןיא :ל?ליּפשייב םוצ

 א ןהעזעג ךיא בָאה ,סנאינוי דיירט יד ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד

 ךיז ןעביילק סָאװ ,ךעלערָאּפ עגנוי ראפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס

 ןוא קַאמשענ טימ לעבעמ ןעפיוק ןעפלעה וצ ייז ,ןעבָאה הנותח

 ,טרילבעמענסיוא ןהעש ןעוועג ןענייז ןערעמיצ עכילטע .גיליב

 טנעמטרַאּפעד ַא ןופ גנולײטּפָא רושטינריופ א ןיא יוװ יוזא

 ןוא םינתח יװ ,ןהעזעג טְנעווַא ןיא ךיא בָאה ןעטרָאד .,רָאטס

 טָאה ןעמ .לעבעמ יד ייז טזייו ןעמ ןוא ,ןיירַא ןעמוק תולכ

 סעיצקעל עצנַאג ןעטלאהעג ,תוצע ןעבענעגנ ,טרעלקרע ץלַא ייז

 .ייז ראפ

 ןופ רעטקַאראכ םעד טאהעג טָאה גנולײטּפָא רעדנַאנַא

 זא ,עדָאמ א ןָא ניבייא ןופ זיא דנַאלשטייד ןיא .זיוה-טסאג א

 ,םעדכָאנ רע לָאז ,הכאלמ א סיוא ךיז טנערעל רוחב א ןעוו
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 -ראפ רעביא עזייר א ןעכַאמ ,ןימרעט ןייז סיוא טניד רע יװ

 ַא ּפִא טייברא ,ּפָא ךיז רע טלעטש םוטעמוא .טדעטש ענעדיש

 "יואוו ןוא ןעסע ןייז ראפ גונעג טנידרַאפ רע זיב ,טייצ עסיוועג

 רע טרעו טרא רעזיד ףיוא .רעטייוו ןערהָאפ וצ ףיוא ןוא גנונ

 -גיטרַאנענייא ,סרענייטש ,ןעדָאטעמ ענעדישראפ יד טימ טנאקאב

 ,ָאזלַא .ייז ןעמ טפור "ןעשרוב רעדנַאװ, .דיירט ןייז ןופ ןעטייק

 -לעטַאה ןעלעיצעּפס ַא טַאהעג "זיױה-סטפַאשקרעװעג , יד טָאה

 סָאװ ,עטשרע סָאד ."ןעשרוב רעדנַאװ , עניזָאד יד ראפ לעכ

 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןיא ,טסַאנ םעד טימ ןָאטעג טָאה ןעמ

 "וא םהיא ןוא ןעכַאז ענייז ןעמונענוצ םהיא ייב טָאה ןעמ סָאװ

 ןוא ןעסָאלשרַאפ םהיא ןעמ טָאה יוזא .,טעקַאנ ןעזָאלעגרעב

 -טינ ןופ טיירפַאב ,טערַאּפענסיױא ,טריצקעפניאסיד רעדיילק ענייז

 -מוא םהיא ייז ןעמ טָאה ןַאד .ןעשינעפעשאב עניילק עטשניוועג

 -טָאּפש טסָאקעג םהיא טָאה ןעסע ןוא ישזֲאֹל ןייז .טרעקענ

 -עג יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז רעצעלּפ עכלעזַא טקנוּפ גיליב

 .טרעטש ערעדנַא ןופ רעזייה-סטפאשקרעוו

 ַא טאהעג טָאה גנונעװַאב רעד ןופ טייקניטעט-טּפיוה יד

 ,סיורג ןעװעגנ זיא סנאינוי יד ןופ טכַאמ יד .םענרַאפ ןעגיזיר

 ףיוא טרינילּפיצסיד ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג ייז ןיא זיא ץלַא ןוא

 -ייז ,קירוצ רהָאי ןהעצניינ טיפס .רענייטש ןעשטייד-טכע םעד

 -גנע רעטניה טייוו ןענַאטשעג סנָאינוי דיירט ס'דנַאלשטייד ןענ

 טגָאירעד ןיוש ייז ןעבָאה טציא .ןעכיילגרַאפ וצ טינרָאנ ,ס'דנַאל

 ייז ןעכַאפ ענינייא ןיא ןוא דנַאלננע ןופ סנָאינוי-דיערט יד

 ,טנָאיענרעביא
 -ָאס ן'טימ ןעגנורדענכרוד ןעוועגנ ןענייז סנאינוי עזיד עלַא

 -עגסיוא ןעװעג ןענייז רערהיפ ןאינוי יד .,טסיינ ןעשיטסילאיצ

 -עד-לאיצאס רעד ןופ רעדילגטימ ןוא ןעטסילאיצַאס ענעכָארּפש

 ןעסאמ עטלהעצעגנוא ןוא רערהיפ יד --- ייטראפ רעשיטַארקַאמ

 ןעטפַאשרעּפרעק לארטנעצ יד ,רעדילנטימס עכילנהעוועג יד ןופ

 ןיא ץלַא ,ןענַאגרָא-ךַאפ ןעבעגענסיױורַא ןעבָאה סנאינוי יד ןופ

 וצ זנוא טגנערב טקנוּפ רעזיד ןוא .טסיינ ןעשיטסילַאיצַאס םעד

 יץלא ןופ רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא סאוו ,ןינע ןַא

 .ןילרעב ןיא ןענופעג ןַאד בָאה ךיא סאוו
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 רעזנוא ןופ םורג א -- .ןעיגנעל לראק -- .שינערעקרעבניא ןא
 -- .גנוטלאּפש עגיטכיוו רעבָא עליטש א -- ."סטרעוורָאפ

 -- .טנייה ןופ םזילַאיצָאס ןוא ןעגרָאמ ןופ םזילאיצַאס
 .דנַאלגנע ןופ טסענ

 םעד ןופ תחנ ןעבילקעג ןעבָאה ןעטסילאיצַאס עַּלַא טינ

 "עג ןעבָאה ןענַאגרָא-ךאפ עניזָאד יד ןעכלעוו ,םזילאיצַאס טרָאס

 רהעמ ץלַא ,טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא רעטנעהענ סָאו .,טגידערּפ

 ןופ גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא זא ,טקרעמַאב ךיא בָאה

 .גננוטלאּפש ַא ןעמוקעגרָאפ ןפוא ןעליטש א ףיוא זיא דנַאלשטיײיד

 ןיא גנוגעוַאב ןאינוי-דיירט רעשטייד רעד ןופ טּפיוה רעד

 רעהירפ געט רָאֹּפ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,ןעינעל ?רַאק ןעוועג ןַאד

 -ַאב םהיא בָאה ךיא .אקירעמא ןייק עזייר א ןופ טרעקענמוא ךיז

 טימ ,ןערהאי עלעטימ יד ןופ שטייד א ןעוועג זיא סָאד .טכוז

 ,רערעװש א טימ ,רָאה עניורב לעקנוט טימ ,ןרעטלוש עטיירב

 ךארּפש רענעסַאלעג ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ,רוניפ רעכילקיד
 ןעוו .םינּפ ן'פיוא קורדסיוא ןענולק ַא טימ ןוא ןערעינַאמ ןוא

 ןעמונעגפיוא ךימ רע טָאה ,עטראק ןיימ טננאלרעד םהיא בָאה ךיא

 ,טייקבילדניירפ רעלעיצעּפס ַא טימ

 -"סטרעװרָאפ, רעייא טכוזאב ךָאד בָאה ךיא ,אי ,ונ ---

 זיוה עגיקָאטש-ןהעצ רעזנוא) --- ,טנַאזעג רע טָאה -- ,עדייבעג

 ןיא ןעוװעג ןיב ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא ןעראוועג גיטרַאפ זיא

 יו רעהירפ ןהעזעג רהיא ןעיגעל עסָאנעג טָאה ,ָאזלא ,אּפארייא

 םעד ףיוא ץלַא טהענ ךייא ייב .טנאסערעטניא ץנַאג .,(ךיא

 ,רעגייטש ןעשינַאקירעמַא

 ערעדנַא ןעמוקענוצ ןענייז סע .טדערוצ ךיז ןעבָאה רימ

 ייז טָאה רע .טלעטשענרָאפ ייז רַאפ ךימ טָאה רע ןוא ,,ןעסָאנעג

 -ענ רהיא ןעבָאה ריס ױזַא יוװ ,גנוטייצ רעזנוא ןענעוו טלהעצרעד

 טלהעצרעד ייז רע טָאה ךיוא .טיובענפיוא ןוא רעלוּפָאּפ טכאמ

 -ניא יד ןופ רענייא ."רעצארק-לעמיה םעניילק , רעזנוא ןעגעוו

 ,ןעסיוו וצ טריסערעטניארַאפ לעיצעּפס ךיז טָאה ןעסָאנעג ערעג

 יוזא יו ןוא ,זיא ?סטרעוורָאפ , רעד גנוטייצ טרָאס א רַאפ סאוו
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 ןעפרַאד רימ סָאו דָארנ ןיא סָאד, .,טריטקאדער טרעוו רע

 טָאה ייברעד .טקרעמַאב ךָאנרעד רע טָאה ,"ןעבָאה ךיוא ָאד

 ןענָאלקַאב רעטייברא עשטייד יד ןופ עליפ זא ,טלהעצרעד רימ רע

 ;רעװש וצ זיא רע זא ,"סטרעוװרָאפ, רענילרעב םעד ףיוא ךיז

 -קיטרַא עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ עניניזפיט ,עגנַאל ענייז זַא

 טינ ,ךיוא רענעמ עליפ ןוא ,ןעיורפ רעטייברא יד ןענעק ןעל

 -רַא ןוא .ייז ןיא טינ סערעטניא ןייק ןעבָאה ייז זַא ;ןעזעל

 טכייל ייז רַאפ ןייז ןוא ןעריסערעטניא ייז ןעלָאז סָאװ ,ןעלקיט

 יד ןיא ,ָאזְלַא .גנוטייצ רעד ןיא טינ ייז ןעניפעג ,ןעזעל וצ

 יד , ,גנוטייצ עזַאושזרוב יד ןעפיוק וצ ןעגנואווצעג עפאמ עסיורג

 ןעגרָאמ , רעד ןופ רעזעל יד ןופ לעטרעפ-יירד .,?טסָאּפ ןענרָאמ

 ןעמיטש ערעייז ּפֶא ןעבינ ייז ןוא ,רעטיײברַא ןענייז ?טסָאּפ

 .ןעטאדידנַאק עשיטסילאיצַאס ראפ

 .גנודנעוו רעדנַאנַא ןעמונעגנָא דלאב טָאה ךערּפשעג רעד

 ,?היפעג ןעכילדניירפמוא םעד ןעגעוו ןעדייר ןעמונעג טָאה ןעמ

 ןעמענ עכלעוו ,ןעטסילאיצַאס עסיוועג ןעשיווצ טריטסיזקע סאוו

 סאוו ,יד ןוא ,גנונעװַאב ןאינוי דיירט רעד ןיא לייטנא ןייק טינ

 -סיורא ךיז טָאה סע ,לייטנא ןעניטעט א רהיא ןיא ןעמענ

 -נרעב  רעדא ?ןעטסינָאיזיװער, ןענייז עטצעל יד זא ,טגייצעג

 ,ייז ןופ עטסיימ יד רעדָא ,עטשרע יד דנערעוו ,"רענַאינייטש

 ךיז ןעטלַאה ייז .ןעטסיסקרַאמפ עשיסקָאדָא טרָא ןענייז

 יד ןוא ,"רעלטפַאשקרעוועג, יד יוװ ,ןעטסילַאוצַאס ערעסעכ רַאפ

 עשירעמיורט רַאפ ענעי ןעטכַארטַאב ,רעדיוו ,"רעלטפַאשקרעוװעג ,

 ןופ טייקכילקריוו יד ןהעזנייא טינ ןענעק עכלעוו ,רעקיטערָאעט
 | .ןעבעל

 ןעינעל טָאה --- ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז ךָאד זיא סָאד ---

 ננוכילקריווראפ רעד ןעגעוו ןעמיורט טנעק רהיא -- ,טקרעמאב

 יד ןָא ןעסענרַאפ ןוא ןעלאעדיא עכילשנעמ עטסכעה יד ןופ
 רעבָא טָאה רהיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןופ ןעמעלבָארּפ עדנענערב

 "עג א ןופ רעטייברא יד ןענרָאזאב וצ עבַאנפיוא ןַא ךיז רַאפ

 ַא טימ טכייליפ רעדָא ,רהעמ קרַאמ רָאֹּפ ַא טימ ךַאפ ןעסיוו

 ?ןעכיוה רעייא ןופ רהיא טזומ ןַאד ,רהעמ טייצ עיירפ עדנוטש

 .דרע רעטראה רעד ףיוא ןעזָאלּפָארַא ךיז םערוט
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 ןענַאטשענ ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא ,עסָאנעג רעדנַאנַא

 :רעפענמוא עדנענלַאפ סָאד ןעבענעגוצ טָאה ,ייברעד

 ערעזנוא ןופ ןוא עירטסודניא רעזנוא ןופ סקואוו רעד,
 ןעגאלּפ רעטייברא ןעוו .טרעטכינעגסיוא זנוא טָאה סנאינוי

 ַא טימ ייז רהיא טנעק ,ןעגנוננידאב ערעסעכ ןעליוו ןוא ךיז
 -םוא יד .ןענעמרָאק טינ עיצולָאװער רעלאיצַאס רעגיטפנוקוצ

 .טייקכילקריו רעד וצ רעטנעהענ ץלַא זנוא ןעגנערב ןעדנעטש
 .טנייה םעד ןעגעוו ןענרָאז ץלא ןופ רעהירפ ךיז ןעזומ רימ ןוא

 רהיא , : רעקיטאנַאפ יד וצ רעלטפאשקרעוועג ערעזנוא ןעגָאז ,ונ

 עשיטסיסקראמ עכיוה יד וצ רעטערראפ ,םיסרוקיּפַא זנוא טפור

 רימ זַא ןוא ,רעמיורט טייז רחיא זא ,ןעגָאז רימ ןוא ,ןעלאעדיא

 רהיא יו ,רהעמ ךס ַא ?אעדיא ןעשיטסילאיצַאס םעד ראפ ןעוט

 ."ןעזארפ עשירעמיורט ערעייא טימ

 .עּפורג עשביה א ןעבילקענמורא זנוא םורא ךיז טָאה סע

 -רעד יד ןופ ןערָאטקאדער ןעוועג ןענייז עדנעזעוונא יד ןופ ייווצ

 ןעועג ריס ראפ ןיא ךערּפשענ רעד .ןענאנרא-ךאפ עטנַאמ
 טראוו ןעדעי ןעננולשעג בָאה ךיא .טנאסערעטניא רעיוהעגמוא
 .ןערעייז

 ןעשידיא םעד טרהיפ ןַאהַאק עסָאנעג יװ ,םעד טיוק ---
 ןעבלעז םעד ףיוא רע טהעטש ,קראי וינ ןיא ?סטרעוװרָאּפ,
 .טגָאזעג ןעינעל טָאה --- ,רימ יוװ ,ןעדָאב

 -- ,טנעמילּפמָאק רעטסנעש רעד סָאד זיא רימ רַאֿפ ---

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה

 רענעכַארּפשעגסױא סלא ןיא קראי וינ ןיא זנוא ייב ---

 -סידנוב עכנַאמ .,ןיקסעּפ .ש ,רד טנאקאב ןעוועג טסינָאיזיוװער
 ,טרָאװ ןעזיד טימ ןעריזירעטקַארַאכ ךיוא ךימ ןעגעלפ ןעט
 -עג ,ייז ןופ רענייא .,טנעמילּפמָאק א ןופ ןיז םעד ןיא טינ ןוא
 ןעכילדניירפ א ןיא רימ וצ טנַאזעג לָאמַא טָאה ,ךיא קנעד
 -ייֵצ עשיטסינַאיזיװער א ךָאד זיא "סטרעווראפ, רעד, : ןָאט
 :ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ ןוא ,"עשיטסילאיצַאס ןייק טינ ,גנוט
 ,טציא טלאהטנע "?סטרעוװרָאֿפ, רעד סאוו ,סָאד ביוא ,לעוו,
 סאוו ָאטינ םזינָאיזיװער ן'טימ ךיז זיא ןאד ,םזינָאיזיװער טסייה
 ."ןעמעש וצ
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 רָאנ טנאקאב ןעוועג םזינָאיזיװער םעד טימ ךיא ןיב רעהירפ

 ענייז ןופ ?הָאצ יד זא ,טסואוועג ךיוא בָאה ךיא .,שיטערָאעט

 בָאה ץלא סָאד .,רעסערג ץלא דנַאלשטייד ןיא טרעוװו רעגנעהנָא

 לעּפענ ץנאג א טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,ןעטייוו ןופ טרעהעג ךיא
 ןיא ךיז נידנעניפעג ,רעבָא טציא ,םעד ןענעוו ףירגַאב ןעטפַאה

 עליטש יד ןהעזענ ןעניוא יד טימ יוו יוזא ךיא בָאה ,ןילרעב

 -ָאס רעסיורג רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןזיא סָאװ ,שינערעקרעביא

 ,דנַאלשטייד ןופ גנונעוואב רעשיטסילאיצ

 טעמכ ןעמוקעגנניירא ךיא ןיב זיוה-סטפַאשקרעוועג םעד ןיא

 יירד ַא ייב טכארבראפ טרָאד ?לָאמ סעדעי בָאה ןוא גָאט עלא

 טָאה ,ןהעזענ ןעטרָאד בָאה ךיא סאוו ,ץלא .,ןעדנוטש ריפ רעדָא

 .קורדנייא ןעמענעננא ןא טכאמענ רימ ףיוא
* * 2 

 רעטייברא עסיורג א ןעמוקעג ןאד ןילרעב ןייק זיא דָארג

 -עמ ,ןעטסילאיצַאס ניצרעפ-ניסיירד א ,דנאלננע ןופ עיצאגעלעד
 םעד ףיוא עזייר א טכאמענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענ

 .ןעמונעגפיוא םירָאװ ייז ןעבָאה ןעסָאנעג עשטייד יד ,טנעניטנָאק

 ךיוא ךימ טָאה ןעמ ןוא שטנָאל ַא טכאמעג ייז רַאפ טָאה ןעמ
 -ראפ סלא ,טעקנאב םעד ןופ רענדער טּפיוה רעד .,ןעדאלעגנייא

 -ייש םיליפ ןעוועג ןאד ןזיא ,ייטראּפ רעצנאנ רעד ןופ רעהעטש

 -כיו אזא טליּפשענ ,1918 ןיא ,רעטעּפש טָאה רעכלעוו) ןַאמעד
 .(ןָארט ןייז ןופ רעזייק םעד ןעפראווּפָארַא םייב עלָאר עניט

 םעד ךָאנ .שילננע ןיא עדער עצרוק ַא ןעטלַאהעג ךיוא בָאה ךיא

 םעד ףיוא ,רענעדיײײשַאב ץנַאג ַא ןעוועג ןיא רעכלעוו ,שטנָאל

 רעדנעלננע יד ןענייז ,רענייטש ןעשירַאטעלַארּפ ןעשיאעּפָארייא

 -קעוא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,לַאז ןעיירפ א ןיא ןעגנאנעגרעביא

 ךילדניירפ ןוא טקוקענוצ ןעבָאה ןעשטייד יד .ןעצנַאט ןעזָאלעג
 ןעשילננע-טכע ןַא סלַא טכַארטַאב סָאד ןעבָאה ייי .טלעכיימשעג
 ,רעינַאמ

 יד ןעסָאנעג עשטייד יד םטימ ןעמאזוצ גידנעטכַאבָאעב | 

 -ענ ןעסָאנעג עזיד טימ טייצ רעבלעזרעד וצ ךיא בָאה ,רעצנעט

 -ַאב רעייז ןיא סעיצקארפ ייווצ יד ןענעוו ןעכערּפשענ טרחיפ

 .גנונעוו
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 רעד -- .שינערעקרעביא ץליטש ַא -- .סעיצקַארפ ייווצ יד
 .קנַאדעג ןעשיטסילאיצַאס םעד ןופ רעהטול ןיטרַאמ

 -שטייד ןופ םזילאיצַאס םעד ןיא זא ,טניטעטשַאב טָאה ץלא

 ,ננורעדנע עגיזיר א ןעמוקעגרָאפ רהֶאי ןהעצניינ יד ןיא זיא דנאל

 -יטערָאעט עטלַא יד ןעשיווצ הציחמ א ןעסקאווענסיוא זיא סע זא

 עטצעל יד ןופ סולפנייא רעד זא ןוא ,רעקיטקארּפ יד ןוא רעק

 -טפַאשקרעװעג, יד ,ייז .ןעזיירק עטיירב ףיוא ךיז טמענראפ

 ןוא ,ןעסאמ-רעטייברא יד ראפ טקעריד טייבראעגנ ןעבָאה ,"רעל

 ,טפארק ערעדנעגייצרעביא ןא טָאהעג ןעבָאה ןעננואוטפיוא ערעייז

 ייז .טפנוקוצ רעכילטיידנוא ןא ןענעוו דייר עשלעמיה יד יו

 .טייז רעייז ףיוא םלוע םעד טָאהענ ןעבָאה

 עניציה ערהיא טימ ךיירקנַארפ ןיא טריסַאּפ ךאז אזַא ןעוו

 ייווצ ןעראוועג סעיצקַארפ ייווצ יד ןופ ןעטלָאװ ,ןעטנעמארעּפמעט

 ןיא רעבָא דנַאלשטייד ןיא .ןעײטרַאּפ עכילדנייפ-סרעפעמ-ףיוא

 ןוא טייקצנַאג יד .ןעמוקעג טינ גנוטלַאּפש רענעפָא ןייק וצ

 -נעדישראפזסננוניימ רעד ךרוד זיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןילּפיצסיד

 -קרעוועג יד ןופ רערהיפ יד .ןעראווענ טרעטשענ טינ טייה

 יד ןיא טנענימָארּפ ןעוועג טייצ רעבלעזרעד וצ ןענייז ןעטפאש
 ןעוועג ןענייז ייז ןופ עליפ ןוא ,ייטראּפ רעד ןופ ןעטייקגיטעט

 -ייב םוצ ,זיא ױזַא) .נאטסכייר ןיא ןעטַאטוּפעד ערהיא ןעשיווצ

 עשיסקָאדָאטרָא , יד ,רעקיטערָאעט יד .(ןעינעל לרַאק ןעוועג ,ליּפש

 .,רעקיטקארּפ יד ןעבעגענכָאנ רהעמ ץלא ןעבָאה ,"ןעטסיסקרַאמ

 .עירָאעט רעד ןופ באטשכוב םעד ייב ןעטלַאה ךיז ייז ןענעלפ טפָא

 ,רענייטש םעיינ א ףיוא ןעשטייטסיוא רהיא רעבָא ןענעלפ ייז

 .רעױּפַאק טרעקענרעביא טשּפ ןעטלַא םעד טָאה רעכלעוו

 טינ זיא ?םזינָאיזיוװער , ס'ןייטשנרעב דראוודע ןופ גיז דעד

 טזָאלענ ךיוא ךיז טָאה רע .דנַאלשטייד ףיוא טקנערשַאב ןעוועג

 עשיוװַאנידנַאקס יד ןיא ןוא ןעינלעב ןיא ,דנַאלָאה ןיא ןעלהיפ

 ןעבָאה ,דנאלננע ןוא ךיירקנארפ טפערטאבנא סָאװ ןוא .רעדנעל

 יו ,ןעקנַאדעג עבלעזיד טקנוּפ ןענואוועגנ ןעטרָאד טנַאה-רעביוא יד

 טָאה ךיירקנארפ ןיא .סולפנייא ןייז ךרוד טינ םגה ,ס'ןייטשנרעב
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 ,ןעביוא העז) טסיסקרַאמ-יטנַא רענידנעטשלָאפ א ,סערָאשז ןאשז
 טָאהעג טציא טלעוו רעשיטסילַאיצַאפ רעד ןיא (68-61 סעשזדייּפ
 -סיסקרַאמ יד ואוו ,דנאלננע ןיא ןוא ;סולפנייא ןעטסערג םעד
 לָאמנייק ךיז טָאה ?ןָאשיירעדעפ קיטַארקָאמעד ?עשַאס , עשיט

 -ניא , ס'ידרַאה רעיק זיא ,עלָאר עדנעטיידאב ןייק ןעברָאוװרע טינ

 עשיטסיסקרַאמײטנַא ןַא ךיוא ,"ײטרַאּפ רָאבייל טנעדנעּפעד

 רעד ןוא ;טכַאמ עדנעסקַאװ-פענש ַא ןעוועג טציא ,ײטרַאּפ
 -לָאפ טָאה םזילאיצַאס ס'ידרַאה רעיק ןוא סע'סערָאשז ןופ רקיע

 .ןייטשנרעב דראוודע ןופ ןעעדיא יד טימ טמיטשענ נידנעטש

 ןעוועג ןיא ,ָאד ןעדייר רימ רעכלעוו ןענעוו ,גנורעדנע יד

 ,עיצולָאװער ענידנעטשלַאפ א

 -ןס רעטסניטכיוו ןייז ,םזינָאיזיװער םעד ןופ רקיע רעד

 ןיא טהעטשַאב ,טרעלקרע םהיא טָאה ןיילא ןייטשנרעב יוװ ,לכח

 : ןעדנעגלָאפ

 -עג גנוגעװַאב יד ןיא ,ערהעל רעשיטסיסקרַאמ רעד טיול
 -נעמאזוצ דלַאב זומ םזילַאטיּפַאק רעד זא ,ףירנַאב ַא ףיוא טיוב

 טעוו ףוס ןייז זא ןוא ,עטלהעצעג ןענייז נעט ענייז זא ,ןעכערב

 ענאל יד .עיצולאווער טלעוו רעשיראטעלָארּפ א ךרוד ןעמוק

 ץלא ןערעוו ייז ,רענרע ןוא רענרע ץלא טרעוו רעטייברא יד ןופ

 ץלַא ןערעװ ןומ סָאלק-לעטימ רעד ןוא ;טפַאלקשרַאפ רהעמ
 -יויצ עדעי זא ,םעד וצ לענש טהעג סע .רענעלק ןוא רענעלק
 -לא עלעפייה א :ןעסאלק ייווצ רָאנ ןעבָאה לָאז דנאל עטריזיל

 -ייוצראפ עטרעננוהענסיוא עסַאמ א ןוא ןערענָאילימ עגיטכעמ

 ןוא ןהעטשפיוא ןעזומ רעירַאטעלַארּפ יד .,רעירַאטעלַארּפ עטלעפ

 ביוא .סאלק ןעשיטסילאטיּפַאק םעד ןופ טכַאמ יד ןעטכינראפ

 ןעננערב וצ ננונעוואב רעד ןופ ליצ טּפיוה רעד ךָאד זיא ,יוזא

 -עג ןייז רהיא ןיא ץלא זומ ,ָאזלא ,רעכינ סאוו עיצולאווער יד

 -ער רעד וצ גנוטיירנוצ רעטקעריד ןוא סַָאה-ןעסאלק ףיוא טיוב

 ,ט ניי ח ן'ראפ טינ ןעטיײברַא ףראד ננונעוואב יד .עיצולָאװ

 .ןע ג װ ַא מ ן'ראפ רָאנ

 "וצ ךאז ןייק ןיא ןעמענ ל?לייטנא טינ ןערָאט ןעטסילאיצַאס

 -נא עלא םיראוו ,ןעסאלק ערעדנַא ןופ רעהעטשרָאפ טימ ןעמאז

 .עיצולָאװער רעד ןופ רעטלַאהּפָא ןוא םיאנוש ןענייז ןעסאלק ערעד
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 "יב םוצ ,טעניבַאק םוירעטסיניפ א ןיא ןעמאזוצ ייז טימ ןהעג

 -וק ןייז וצ ןוא סאלק רעטיײברַא םוצ טָאררַאפ ַא ןיא ,ליּפש

 -ערעטניא יד ןיא ץעזעג ַא ןערהיפכרוד ;עיצולָאװער רעדנעמ
 ןעגעג ןעכערברַאפ א ןעוװועג טלָאװ סָאד ? םירעיוּפ ןופ ןעפ

 רעיוּפ רעד רעכלעוו טיול ,עירָאעט רעשיטסילאיצַאס רעצנַאג רעד

 -לעוו ,סַאלק-לעטימ םעד ןופ דילנטימ ַא ,אושזרוב-ןיילק א ןיא
 רָאנ ןיא ץנעטסיזקע סעמעוו ןוא ,ןהעגרעטנוא דלַאב זופ רעכ

 .עיצולאווער רעד ןופ ןעמוקנָא ןעכיג םעד וצ גנורעטש א

 לראק יוװ ,"ךיז ראפ סאלק א, ןייז זומ סָאלק רעטייברא רעד

 עלא ןענעג ףמאק ןיא ןהעטש זומ רע .סיוא ךיז טקירד סקראמ

 ףראד טנעמאלראּפ ןיא ..ענארפ רעדעי ןיא ןעסאלק ערעדנא

 ערעדנַא עלא ןעגעג המחלמ א ןערהיפ וצ םוא ןיולב ןהענ רע

 ןהעטש ןומ רע .ןעטכינרַאפ וצ ייז קעווצ םעד טימ ,ןעסַאלק

 -ריב ערעדנַא עלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא

 ךָאט דיא א יו ,ייז טימ ןעשימנעמַאזוצ טינ ךיז ראט רע .רעג

 -ןואד םייב רעדָא ןעסע םייב ןעטסירק טימ ןעשימנעמַאזוצ טינ ךיז

 ןיא ,סאלק רעטיײברַא םעד רעסיוא ,טייהשנעמ עצנַאנ יד ,ןענ

 .ףיירט

 ץלַא ןיא "ןענרָאמ, רעד .ןערהאי עליפ קעװַא ןענייז סע
 -ענ טינ ןזיא עיצולָאװער עשירַאטעלָארּפ יד ,ןעראוועג טגיײלעגּפָא

 -סעפ ךָאנ ןענַאטשעג ןיא סאלק רעשיטסילאטיּפַאק רעד ,ןעמוק

 -ענרעטנוא טינ זיא סאלק ?לעטימ רעד ןוא .,רעמיא יוװ רעט

 ןייז זיא ,סאלק רעטייברא םעד טפערטאבנא סָאװ ןוא .,ןעגנאנ

 יא ,שימָאנָאקע יא רעסעב רָאנ ,רענרע ץלא ןעראוועג טינ ענאפ

 -ַאב ץלא סָאד טָאה ןוא ןייטשנרעב ןעמוקעג זיא ,ונ .,שיטילָאּפ

 זא ,ןעזיואב טָאה רע .ןערעפיצ טימ ןוא ןעטקַאפ טימ ןעזיוו

 ןוא ,טרעסערגנרַאפ רָאנ ,טרענעלקרַאפ םינ טרעוו סאלק-לעטימ רעד

 -יטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןעכערבנעמאזוצ םעד ןענעוו עגארפ יד זא

 ,ָאזלא ,טפנוקוצ רעטמיטשַאבנוא ןַא ןופ ךַאז ַא זיא םעטסיס רעש
 -- זַא ,םולש ןייז זיא

 א ףיוא טייקניטעט רעייז ןעדנירג וצ ןעטסילַאיצַאס רַאפ

 ;ןָאלצונ יו רענרע זיא | ע ג ר ַא ס ןעכילטיידמוא ןעטייוו
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 ןעלעוו ייז ןעוו ,ןַאד רָאנ ייז ןענעק .סַאלק רעטייברא םעד ןעניד

 .ט נ י י ה ןייז טימ ןעבענּפָא ךיז

 טינ טכייליפ רעטרעוו עזיד ןענעק קילב ןעטשרע םעד ףיוא

 טגיל רעבָא ןע'תמא רעד ןיא .,קורדנייא ןעקרַאטש ןייק ןעכַאמ

 ןוא טסיינ םעד ןיא שינערעקרעביא ענידנעטשלַָאפ א ייז ןיא

 -יװו .גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעצנַאנ רעד ןופ רעטקַארַאכ

 -ראפ ַא טינ ןוא ,"טנייה, רערָאלק רעד זיא רקיע רעד זא דלַאב

 ַא זיא עיצולָאװער עלַאיצַאס יד זַא דלַאביװ ,"ןעגרָאמ , רעטלעבענ

 ןעמ געמ ןאד ,טפנוקוצ רעטמיטשַאכמוא ,רעטייו א ןופ ךאז

 -ראּפ עשיטסילַאטיּפַאק-ןיילק ןוא עשיטסילַאטיּפַאק טימ ןהעג ָאי
 םירָאו ;זומ ןעמ ןוא געמ ןעמ .םוירעטסינימ ןייא ןיא ןעייט

 ןופ טכַאמ עצנַאג יד רעביא טיג ןעמ זא ,סע טסייה ,טינ ביוא

 סע ןוא ,ןעמ געמ ךיוא .,טנעה יד ןיא אנוש םוצ גנוריגער רעד

 םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעצעזעגנ ןעמענוצנָא ,גיטכיוו זיא

 ,ןערעוו ןעדנואוושראפ טעוו סָאלק ןייז ןעוו ,טייצ יד ?ייוו ,רעיױּפ

 -ַאב רע זיא ,רעגריב סלַא ןוא ; טמיטשַאבנוא ץנאג ךיוא זיא

 -יטסילאיצַאס רעדעי ןופ טייקמאזקרעמפיוא רעד וצ טניטכער

 -סקע רעד ןעגעג ןעפמעק ןעפראד רעטייברא יד ייטראּפ רעש

 -ראד ייז זא ,טינ טסייה סָאד רעבָא ; לאטיּפַאק ןופ עיצַאטַאולּפ

 טרעהעגנ סאוו ,םענייא ןעדעי ןופ ןעכייוו ץלא ןיא טולָאסבא ןעפ

 -םוטנענייא ןענייז ייז סאוו ,םעד ץוח א .סאלק רעייז וצ טינ

 רעדילגטימ ,סנעזיטיס ,רעגריב ךיוא ייז ןענייז ,רעטייברא עזַאל

 ןעפראד ייז ;טנייה טריטסיזקע יז יוװ ,טפַאשלעזענ רעד ןופ

 --- ,רעגריב סלא ךיוא רעבָא ,סאלק רעטייברא ןא סלא ,ןעפמעק

 ראפ טכער עכילשנעמ ראפ ,ןעמעלַא ראפ טייהיירפ ראפ ןעפמעק

 ןיא קילנ ןעכילשנעמ ראפ ,טירשטרָאפ םעניימעגלא ראפ ,ןעמעלא

 .רעטרעוו יד ןופ ןיז ןעטסטיירב םעד

 טכארבעגניירַא טָאה םזינאיזיווער רעד עכלעוו ,גנורעדנע יד

 ,ץלא ןיא טלהיפענ ךיז טָאה ,קנַאדעג ןעשיטסילאיצַאס םעד ןיא

 -נופ רעד .גנוטיידאב עשיטקארּפ עטסדנימ יד רָאנ טָאה סאוו

 -עג טיובעגרעביא ןעצנַאנניא ןיא גנונעווַאב רעד ןופ טנעמַאד

 .ןעראוו

 .1980 ,ראונאי ןעט19 םעד ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד
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 ןופ "סטרעוװרָאּפ, גָאטנוז רעזנוא ןיא ,קירוצ ןעכָאװ יירד טימ

 ןעכלעוו ,לעקיטרא ןַא טקורדענּפָא ןעוועג זיא ,רעבמעצעד ןעט9

 א טימ ןייטשנרעב דראוודע עסָאנעג ןופ ןעמוקַאב ןעבָאה רימ

 -סילאיצַאס יד, ,טסייה לעקיטרַא רעד ,רעהירפ טייצ רעצרוק

 סאוו ,סָאד ."טנייה ןוא לָאמא דנַאלשטייד ןיא עיצַאטינַא עשיט

 רע .לעקיטרא ןעגיזָאד םעד ןיא סיוא רע טקירד ,ָאד ןענָאז רימ

 -רָאפ זיא סאוו ,גנורעדנע רעסיורג רעד ףיוא ןָא ךילמענ טזייוו

 -צעל יד ןיא גנוגעוַאב רעשיטארקָאמעד-?איצאס רעד ןיא ןעמוקעג

 ןעשיווצ דישרעטנוא םעד ףיוא ןָא טזייו רע .,רהאי גיסיירד עט

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןעכלעוו ,םַארנָארּפ רעטרופרע םעד

 ,םַארגָארּפ רעצילרַאג םעד ןוא ,1891 ןיא ןעמונעננָא טָאה ייטראּפ

 ןוא ,1922 רהאי ןיא ןעמונעגנָא טָאה ײטרַאּפ עבלעזיד סָאװ

 ןעראועג ןעמונעגנָא ןיא סאוו ,םַארנָארּפ רענרעבלעדייה םעד

 ,לעקיטרא ןעגידרעהירפ ַא םענייז ןופ גידנעריטיצ .1925 ןיא

 :ןעטרָאד רע טגָאז

 ,טפנוקוצ יד טריסערעטניא קרַאטש טינ לָאמנייק טָאה ךימ,

 ןעגנוגעוואב עשיטסילאיצָאס עטסטייוו יד ןופ רעטייוו טניֿפ עכלעוו

 ןייק ןעלהָאמעג טינ לָאמנייק ךיז בָאה ךיא .ןעננובערטש ןוא

 -ונראפ ןענייז ןעקנאדעג עניימ .טפנוקוצ רעד ןופ דליב יונעג

 .טפנוקוצ רעטנעהַאנ רעד טימ ןוא טראוונעגעג רעד טימ ןעמ

 ,ליפ יוזא ףיוא רָאנ ךימ ןעריסערעטניא ןעטכיזסיוא עטייוו יד

 ןעלדנַאה וצ יוזא יוװ ,געוו ןעטסעב םעד רימ ןעזייוו ייז ליפיוו

 ?,טראוונעגעג רעד ןיא ננוטכיר רעניסעמקעווצ א ןיא

 עשיטסילאיצַאס יד זא ,זיא ?עקיטרַא םעד ןופ רקיע רעד

 ןא ,טנייה םעד טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טמענרַאפ גנונעוואב

 | . | עג ר ַא מ םעד טימ טינ

 -עגּפָא ןיא לעקיטרַא ס'ןייטשנרעב ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 -עג דָארג ןעמ טָאה ,"סטרעוורָאפ , רעזנוא ןיא ןעראוועג טקורד

 -שטייד ץנַאג ןופ .גָאטסטרובעג ןענירהאידניצכַא ןייז טרעייפ

 טימ טסייוגַאב םהיא ןעמ טָאה טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןוא דנאל

 םנייה זיא ןעעדיא ענייז ןופ ףמואירט רעד .ןעשעּפעד עניצראה

 ,ןעמעלַא ןופ ןעמונעגנָא ייז ןערעוו טציא ,רענידנעטשלַאפ א



 ןעבעל ןיומ ןופ רעמעלב 208

 -לעוו ,יקסטואק ?רַאק ןעטמהיראב םעד ךיוא טנעכערעגניירא
 .רענגעג רעטספרַאש ןייז ןעוועג רעהירפ זיא רעכ

 טקישעג ןע'ןייטשנרעב עסָאנעג בָאה ךיא סָאװ ,עשעּפעד ַא

 ץוח א ,טָאה גָאטסטרובעג ןענירהאי-80 ןייז דובכל קרָאי וינ ןופ

 עדנעגלָאפ יד ןעטלַאהטנע ,גנושניווהוצ ןוא גנוסירגַאב ןיימ

 ; רעטרעוו

 ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןופ רעהטול ןיטרַאמ רעד טייז רהיא

 ,הנומא עכילטסירק יד טריזילַארעביל טָאה רעהטול .קנַאדעג
 ."םזילאעדיא ןעשיטסילַאיצַאס םעד --- רהיא ןוא

 ךיוא ןיוש םזינָאיזיוװער ןופ ניז רעד זיא ,אזלא ,1919 ןיא

 .רענידנעטשלָאפ ןייק טינ ךָאנ רעבָא ,רעכילטייד ץנַאנ א ןעוועג

 -ַאב ץלַא ךָאנ סָאד ןעבָאה ןעטסילאיצַאס עטלַא יד ןופ עליפ

 .לאעדיא רעזנוא וצ טאררַאֿפ ַא סלא ,תוסרוקיּפַא סלא טכַארט

 -עג טינ ךָאנ ןַאד דנַאלשטייד ןיא ןיא ננוטלַאּפש יד ביוא רעבָא

 ,עפיט רהעז א ןעוועג ןיוש יז זיא ,עטיירב רהעז ןייק ןעוו

 ןא ,טקַאפ רעד ןיא ייברעד עטסטנאסערעטניא סָאד ןוא

 ןיא גיטעט ןעוװעג ןאד ןזיא סאוו ,טסילאיצָאס רעדעי טעמכ

 סָאד .ןע'נייטשנרעב טימ ןעגנאנעג ןיא ,טייברַא רעשיטקַארּפ

 ןופ טייקניטכיר רעד ןיא טנייצרעביא םהיא טָאה ןיילַא ןעבעל

 ,ןעקנאדעג ס'נייטשנרעב
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 ,טכענקביל לרַאק

 -ַאב ךיא בָאה ,1919 ןיא ,ןילרעב ןיא נידנעייז ,לָאמ ןייא

 -ַאב םעד ןופ ןהוז םעד ,ןע'טכענקביל לרַאק ןופ ףירב ַא ןעמוק

 -רעד לָאמ עכילטע טרעוו רעכלעוו ,טכענסביל םלעהליוו ןעטמהיר

 -רָאּפ העז) "רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב ןעט3 ןוא ןעט2 ןיא טנָאמ
 רעצרוק ַא טימ ךיוא טָאה רע ,(293 שזדייּפ דנַאב ןעט2 ןיא טערט
 "סטרעװרָאפ, עיינ רעזנוא ןוא קראי וינ טכוזַאב רעהירפ טייצ
 ערעזנוא ןופ ענינייא טימ ןעראווענ טנאקאב זיא רע אוו ,עדייבעג
 -רעב ןיא ןיב ךיא זא ,ךיז גידנעסיוורעד ,ָאזלא ,טציא .ןעסָאנעג

 ןַא ןעוועג ןיא רע .רעניד וצ ןעדאלעננייא ךימס רע טָאה ,ןיל

 ןוא ,נָאטדנַאל ןעשיסיירּפ םעד ןיא טַאטוּפעד א ןוא טאקָאװדַא



 290 ַאפָארייא ןיא רעדיוו

 ידנאל ןופ ןַארָאטסער םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעסע-נָאטימ רעד

 .גָאט

 רָאנ רע טָאה ,קנעדעג ךיא טייוו יוװ ,ךערּפשעג רעזנוא ןיא

 ןופ רענגעג סלא ןעכַארּפשעגסױא ךיז ןפוא ןעדלימ ץנַאג ַא ףיוא

 טכַאמעג רימ ףיוא טפיוהרעביא טָאה רע .ןעטסינָאיזיוװער יד

 רעטקַארַאכ ןייז טימ .ןעשנעמ ןעדלימ רהעז א ןופ קורדנייא ןא

 ןעגיציה ןייז ןָא יו רחעמ רעטומ ןייז ןָא טנָאמרעד ךימ רע טָאה

 ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש רהָאי סקעז טימ ןעוו ןוא ,רעטָאפ

 -קול עזָאר טימ ןעמאזוצ ,רע ןיא ,עיצולָאװער רעשטייד רעד

 -לָאב ןעשטייד א ןופ רערהיפ סלא ןעראוועג טמחירַאב ,גרובנעס

 .גנושאררעביא ןַא ןעווענ רימ רַאפ סָאד זיא ,םזיוועש

 -עוו טדערעג רהעמ רעניד םענעי ייב רימ ןעבָאה ,סנעגירביא
 ,טריסערעטניא קרַאטש ױזַא םהיא טָאה עכלעוו ,אקירעמא ןענ

 ןיב ךערּפשענ ןעזיד ןופ .גנוגעווַאב רעשטייד רעד ןענעוו יו

 .ןעראוועגנ טנאקאב נינעוו םהיא טימ ךיא

 טפאשטנאקַאב ןיימ ןענעו טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא ןעוו

 ןעגעו טגערפעגרעדנאנרַאפ ךימ רע טָאה ,ןערעטלע ענייז טימ

 ַא יװ טדערעג ייז ןענעוו טָאה ןוא ייז טימ ןעשינעגעגַאב עניימ

 -נא ,רעדלימ ןוא ןהוז רעדנעביל רעזיד זא .,ןהוז רעכילטרעצ

 ןעשירעפמעק ןעדנעזיורב ַא ךיז ןיא טָאה עסָאנעג רעמהענענ

 .טאהעג טינ ףירנַאב ןייק ןַאד ךיא בָאה םעד ןעגעוו ,טסייג



 ?עטיּפַאק רעטסקעז

 .קרָאי וינ ןיא קידוצ
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 - .גנידליב "סטרעוװרָאּפ , יד

 םעד ,ךָאװטימ קרָאי וינ ןייק טרעקענמוא ךיז ןעבָאה רימ

 ןיסעצנירּפ; רעפמַאד ןעשטייד םעד ףיוא ,רעבמעטּפעפ ןעט4

 להָאצ עסיורג ַא טרַאװענּפָא זנוא טָאה ריּפ ן'םיוא  ."עיליצעצ

 ןעבָאה ריס .שינעגעגַאב עכילהערפ ַא ןעוועג זיא סע .ןעסָאנענ

 םוצ ,טכוזַאב ךיא בָאה ךָאנרעד ,ןעמאזוצ שטנַאל טָאהעג עלַא

 -ןהעצ םעיינ רעזנוא --- ,גנידליב "סטרעוורָאפ , יד ,לָאמ ןעטשרע

 ןיב ךיא ןעוו ,ןעראוועג גיטרַאפ זיא רעכלעוו ,רעיומ ןעגיקָאטש

 ךיא בָאה ,עדייבעג רעד וצ גידנעמוקוצ .אּפארייא ןיא ןעוועג

 -סקורדנייא ,ךיוה .ןעסיורד ןופ ןעקוקַאב רהיא טלעטשענּפָא ךיז

 םימ ,קרַאּפ דרַאוס ןוא רעווקס סרעגטָאר וצ םינּפ ן'טימ ,לופ

 עכלעוו ,"סטרעוורָאפ, תויתוא ענרעדליג ,עסיורג עדנעשטסילב

 ,ןעסַאנ עגימורַא יד ףיוא ךַאד ן'רעטנוא ןופ טקוקענּפָארַא ןעכָאה

 ,סערדייבעגנ ערעדנַא עלַא ןופ רעכעה ּפעק ליפ טימ ןעוועג יז זיא

 גנַאג םונימ ייווצ .ןהעז טנעקעג ָאד טָאה רעהעגייברַאפ) רעד סָאװ

 א ןערָאװעג גיטרַאפ רעהירפ טייצ רעצרוק א טימ זיא ןענַאד ןופ

 ,טפעשעג קנַאב ַא ןופ םוטנענייא סָאד ,רעיומ רענישזַאטע-ףלעווצ

 יז .טינ ָאד ךיז טהעז יז רעבָא ."גנידליב יקסווָאלָאמרַאי , יד

 רעטרעױמראפ-טקַאּפמָאק א ןיא טירטס ל?לענאק ףיוא טהעטש

 ן'פיוא ךיז טניפעג עדייבעג "סטרעוװרָאפ , יד דנערעוו ,עקערטש

 .חטש ןעשביה ַא ףיוא גיוא ן'ראפ יירפ זיא ןוא רעווקס

 ענעדיישרַאפ יד ןעזיוועג רימ ןעסָאנענ יד ןעבָאה גינייוװניא

 -ראפ יד ןוא ,סקואוו רעזנוא ןופ םינמיס ,ןעגנולײטּפָא ,ןעשזַאטע

 .סעיצאזינַאנרָא ערעדנַא ןוא סנאינוי ראפ ןעלַאקָאל-סגנולמאז
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 241 קרָאו-וונ ןוא קורוצ

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,רעבמעטּפעפ ןעט0 םעד ,טנעווַא גָאטיירפ
 ןופ טרישזנַארַא ,ןאינוי רעפוק ןיא גנולמאזרַאפ םינּפ תלבק א
 ןינ לאקָאל ,2 שטנערב ןופ ןוא ןָאשיירעדעּפ רעשיטסילאיצַאס רעד
 -יױרָאפ סלא ןייּפ סקאמ טימ ,ײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס ,קרָאי
 רעלעיצעּפס א ןעוװענ ןיא רעטעּפש ןעכָאװ רָאּפ א ,רעדנעצ
 רעזנוא ןופ שטנערב רענאיצילַאנ םעד ןופ טנעווא םינּפ תלבק
 -ארק ,גרעבמעל ןופ סורג ַא ןעבעגענּפָא  בָאה ךיא ואוו ,יײטרַאּפ
 ,דָארב ןוא ואק
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 .ידרַאה ריק

 ,ןָאדנָאל ןופ טסַאג א ןענופעג ןַאד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא
 -אס רעד ןופ רעדנירג רעד ,ידרַאה ריק רעטנַאמרעד-ןעביױוא רעד
 ,דנאלננע ןופ "?יטרַאּפ רָאביײל טנעדנעּפעדניא, רעשיטסילאיצ
 א טאהעג טָאה רע .טירשטרָאפ ןעלענש טכַאמענ טָאה עכלעוו
 רימ טָאה רע ןוא ,ןעטסילאיצַאס עשילגנע ןופ רימ וצ סורג
 -אב םהיא ךיא בָאה ,ָאזלא .ךילטפירש ןעבענענרעביא םהיא
 -ענ ןענגנַאל ַא טַאהענ ןעבָאה רימ ןוא ,פעטָאה ןייז ןיא טכוז
 .ךערּפש

 -יופ טנעדנעּפעדניא , יד זַא ,ןהעזעג ןעביוא ָאד ןעבָאה רימ
 ךיק זַא ןוא ,ןענָאזעג שיטסיסקרַאמ ןעוועג טינ זיא ?יײטרַאּפ רָאב
 ןוא סע'סערָאשז וצ ךילנהע ןעוועג זיא םזילאיצָאס ס'ידרַאה
 .עטסינָאיזיװער עשטייד יד ןופ םזילַאיצַאס םעד וצ טנעהָאנ
 ךימ טגנערב לַאזקיש רעד ןַא ,טכַארטעג טציא ךיז ךיא בָאה
 ךיא רעכלעוו וצ ,גנוטכיר רעד ןופי ןעטסילַאיצַאס טימ ףיונוצ ץלַא
 .רהָאי עכילטע עטצעל יד רעהעג

 טָאה ןעטנעמָאמ עטשרע יד ןיא קורדנייא ןעטסקרַאטש םעד
 ןייז טימ ןוא ןהעזסיוא ןייז טימ טכַאמעג רימ ףיוא ידרַאה ריק
 -םיוא ןיא רע זא ,טסואוועג בָאה ךיא .ךַארּפשסיױא רעשיטָאקס
 סָאד ןוא ,(רעבערג-ןעליוק) רעטייברא סלא ןעראוועג טעװעדָאהעג
 רעבלעזרעד וצ רעבָא .םהיא ףיוא ןעקרעמַאב טנעקעג ןעמ טָאה
 .ןדמל ןעשידיא ַא ןָא טרעניארע ךימ םינּפ ןייז טָאה טייצ

 יוזא טלחיפעג ךיז ןעבָאה "ןע'שיר, עשיטאקס עטרַאה ענייז
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 סָאװ ,ןערעה טרעטשעג רימ ייז ןעבָאה ביֹוהנֶא ןופ זא ,קרַאטש

 ךלַאב טָאה רעטרעוװ ענייז ןופ טלַאהניא רעד רעבָא .טגָאז רע

 .ןעגנולשראפ "ןע'שיר , יד

 -נָאז א ףיוא טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא סעומש רעזנוא

 דנאלגנע ןיא ןעכוזַאב עניִלָאמַא עניימ ףיוא .,ןפוא ןערַאברעד

 .ןעטסילאיצַאס עשילגנע עליפ טימ ןעראווענ טנאקאב ךיא ןיב

 גנונעוַאב רעשיטסילאיצַאס רעד ןעגעוו דייר ס'ידרַאה ריק רעבָא

 -עג ןענייז ענעי םירָאװ ,ערעייז יוװ ,שרעדנַא ןעננולקעג רימ ןעבָאה

 ,להֹוש רעשיטסיסקראמ רעד ןֹופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוו

 -יוצ דישרעטנוא רעד .ןעוועגנ ןאד ןענייז עלא ריס יו טקנוּפ

 סעיינ ןייק רימ רַאפ ,ךילריטַאנ ,זיא ן'ידרַאה ריק ןוא ייז ןעש

 גנונעװַאב רעד ןעגעוו ןעדייר טרַא ןייז זיא ךָאד .ןעוועג טינ

 ַא טינ ןוא טסילאיצַאס ַא אי סעּפע .,עװַאקישט ןעווענ רימ ראפ

 רע ןעוו ,םיאַארַאק ַא טכַאמ קורדנייא ןימ  ַאזַא ..טסילאיצַאס

 .ןעדיא ַא טימ טייקשידיא ןענעוו טדער

 ךיא .ןערָאװעג ןעלעפעג רעבָא רימ ןענייז רעטרעוו ענייז

 םעד וצ טייקכילנהע עסיוועג ַא ןענופעג טלַאהניא רעייז ןיא בָאה

 .ןייטשנרעב דרַאװדע ןוא סערָאשז ןַאשז ןופ םזילַאיצַאס

 ,"?םזילַאיצַאס רערענָאיצולָאװער , יו ,ןעקורדסיוא עכלעזא

 -עג טינ ן'ידרַאה ריק ןופ ךיא בָאה ,"ףמאק ןעסַאלק , רעדָא

 -- ,ןעסַאלק ןענעװ טדערעג טינ טפיוהרעביא טָאה רע .טרעה

 טינ םזילאיצַאפ ןעגעוו טלָאװ ןַאמדנייה ןעכלעוו ןהֶא ,טרָאװ ַא

 ,טונימ יירד ןייק ןעדייר טנעקעג

 ןייק טָאה "ןָאשיירעדעפ קיטַארקָאמעד לעשַאס , ס'ןַאמדנייה

 ןעמוקעג ,ָאזלא ,זיא .טכאמעג טינ לָאמנייק טירשטרָאפ ןעסיורג

 -נוא ןופ ןעסיוו טלָאװעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןעמשטָאקס רעזיד

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה רעכלעוו רעבָא ,עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעז

 ,םזילאיצָאס ןעבלעזמעד ןופ רקיע ןעשיטקַארּפ םעד ןענידערּפ

 ,טרעלקרע טָאה ןַאמדנייה ןעוו .גלָאפרע טָאהעג ָאי טָאה רע ןוא

 ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ענענייא ןַא ןעבָאה ןעזומ רעטייברא יד זַא

 עשימָאנָאקע ערעייז ראפ סנָאינוי דיירט ןעבָאה ייז יו םונ ױזַא

 ,טרעהעגוצ גינייוו ךיז רעטייברא עשילננע יד ןעבָאה ,ןעסערעטניא

 ,עבלעזסָאד טקנוּפ טדערעג ייז וצ טָאה רעבערג-ןעליוק רעזיד ןעוו



 ידרַאה ריק .שזד
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 רעד ?ליוו ?סָאװראפ .טרעהענוצ ָאי םהיא וצ ךיז ייז ןעבָאה

 ןייז לייו ,רערעדנַא ןַא ןעוועג ןיא ןעדייר ןייז ןופ רעינַאמ

 ןוא ןעקורדסיוא עשיטערָאעט טימ לופ ןעוועג טינ זיא עיצַאטיגַא

 .חומ םוצ ןוא ןעצרַאה םוצ רעטנעהענ ןעוועג םתס ייז זיא

 -נוא רעד ןעגעלעג ןיא ןעקורדסיוא ןיא ןיולב טינ רעבָא
 ףױא ןעזייוו-וצנֶא נונעג ןייז טעוו סע .ייז ןעשיווצ דישרעט
 ןערָאװעג טלהעוורעסיוא זיא רעטייברַא ןַא ןעוו  :ליּפשיײב ןייא
 רעלַארעביל רעדָא רעויטַאװהעסנָאק רעד ןופ טנעמַאלרַאּפ םוצ
 ,ידרַאה ריק .,ןערעױדַאב קרַאטש סָאד ןַאמדנייה טגעלפ ,יײטרַאּפ
 זַא ,טקַאפ םעד טימ ןעהערפ ךיז ?אפ ַאזַא ןיא טגעלפ ,רעדיוו

 ,רעטײברַא ןא ךָאנ ןעמוקעגניידַא זיא טנעמַאלרַאּפ ןיא
 .גנונעװַאב רעזנוא ןעגעוו טנערפעג ךימ טָאה ידרַאה ריק

 ךיא בָאה --- ,םַאזגנאל רחעז ןעננאנעג סע ןיא זנוא ייב ---

 וצ טרעהענוצ טינ ךיז ןעבָאה רענאקירעמא יד -- ,טרעפטנעעג

 ןעשטייד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא גנוגעוואב עצנַאנ יד .זנוא
 א ףיוא ןהעגנ וצ ןָא ןיוש סע טביוה ,טציא רעבָא ,ןעדיא ןוא
 .ךרד

 ייב --- ,טנָאזעג רע טָאה -- ,ןהעג ןיוש טעוו סע ,אי ---
 .ןעוועג יוזא ךיוא זיא זנוא

 -נוא םעד ןענעוו ןעדייר םהיא טימ םטוװאורּפעג בָאה ךיא
 ןוא ?ןָאשיירעדעפ קיטַארקַאמעד לעשַאס, רעד ןעשיווצ דישרעט
 ןינע םעד רימ טָאה רע .?יטרַאּפ רָאבייל טנעדנעּפעדניא, ןייז
 ןעגעו .טלעטשעגרַאפ םהיא ךיז בָאה ךיא יו טקנוּפ ,טרעלקרע
 א ןהָא ,ךילדניירפ טדערעג רע טָאה ןָאשיירעדעּפ ס'ןַאמדנייה
 -ענ זנוא ייב ןיא ןעמ יו טינראג ,טייקגיליווזייב ןופ רוּפש
 .ןעטנערוקנָאק .ערעזנוא ןעגעוו ןעדייר וצ ןעוועג טניואוז

 ןופ קורדנייא ןיימ רוציקב ןעבענענרעביא םהיא בָאה ךיא
 סאוו ,ןעכערּפשעג יד ןופ טלַאהניא םעד ךיוא ןוא ןע'סערָאשז
 רערהיפ ןאינוי דיירט עשיטסינָאיזיוװער יד טימ טָאהעג בָאה ךיא
 -מוא טָאה רע זא ,גנוניימ ןיימ טניטעטשאב טָאה רע .ןילרעב ןופ
 עשטייד יד זא ןוא ,סערָאשז יו ,קנַאדעג ןעבלעזמעד רהעפענ
 ץלא סָאד .םהיא ֹוצ טנעהַאנ רהעז ןענייז ?ןעטסינָאיזיװער,
 נידנעדיימסיוא ,טקַאט ליפ טימ ,ניטכיזרָאפ טנָאזעג רע טָאה



 ןעבעל ןיומ ןופ רעמעלב | 944

 "יווצ ןעלהיפעג עכילדנייפ ףיוא ןעזייוונא ןענעק סאוו ,רעטרעוו

 -עד לעשָאס , רעד ןוא "יטרַאּפ רָאבייל טנעדנעּפעדניא , ןייז ןעש

 ."ןָאשיירעדעפ קיטַארקַאמ
 ,ןענניטימ ףיוא ןעדאלעגנייא םהיא ןעבָאה ןעסָאנעג ערעזנוא

 טימ ןֹוא דיירפ טימ ןעמונעגפיוא םהיא ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא

 | .דוםכ
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 .סעצָארּפ דרָאמ רעלענַאיצַאסנעפ א

 ןיא ךיא בָאה ,אּפארייא ןופ טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 רעסיוועג ַא טימ .עיצאסנעס א ןענופענ ןעננוטייצ רעקראי וינ יד

 ן'טימ ןעדיא א טעדרַאמרע קראי וינ ןיא ןעמ טָאה רעהירפ טייצ

 גנילבמעג ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,לַאטנעזָאר ןַאמרעה ןעמָאנ

 ,רעזײה-סנָאיצוטיטסָארּפ ןוא רעזייה ננילבמעגנ עלַא יו .רעזייה

 -יװצ זיא ,ונ ,ייצילַאּפ רעד טימ טלייטעג ךיז סענזיב ןייז טָאה

 -םיורא ,רעקעב ןעמָאנ ן'טימ ,ןעטּפעק-סילָאּפ ַא ןוא םהיא ןעש

 ןא ,ט'הנעט'עג טָאה רעלבמעג רעד .ךוסכס רעפרַאש ַא ןעמוקענ

 .םהיא טגלָאפרַאפ ןוא ?יפוצ םהיא ןופ טרעדָאפ ןעטּפעק רעד

 ןוא (רָארוסָארּפ) ינרױטַא טקירטסיד םוצ קעװַא רע זיא ךילדנע

 -גנעג זא ,ןעװעג ןיא טַאטלוזער רעד .ט'רסמ'ענ ן'רעקעב טָאה

 (?ןעדלעה ,, רעװלָאװער עלענַאיסעּפָארּפ) "ןעמ ןָאנ , רעדָא סרעטס
 -ךָארב ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .ןעסָאשרעד םהיא ןעבָאה

 ןעטכער םעד ןיא ,טסייה סָאד ,טירטס רעט42 רעד ןעבעל ,יעוו

 ןעוועג ךיוא ןַאד זיא רעכלעוו ,טלעוו רעטַאעט רעד ןופ רעטנעצ

 -נוא רערעכייר רעד ןופ ןוא רעזייה ננילבמעג ןופ רעטנעצ רעד

 טימ ןעטקאפ טכארבענסיורַא טָאה גנוכוזרעטנוא ןא .טלעוורעט

 -ייז עכלעוו ,טייל עננוי ריפ ןעמואוושעגפיורַא ןענייז סע ,ןעמענ

 ןעמענוצ יד טיס טנאקאב ןעוועג טלעװרעטנוא רעד ןיא ןענ

 ָאנייד , ןוא "דָאלב יד ּפישזד, ,"יאול יטייחוו , ,"יאול יטפעל ,

 רעטרעפ רעד ןוא ,ןעדיא ןעוועג ןענייז יירד עטשרע יד) ."קנערפ
 רעקעב זַא ,ןערָאװעג טקעדענפיוא זיא סע .(רענעילַאטיא ןַא --
 ןעמַארוצּפָא ןעגנודעג ?סעטַאװכ-דרָאמ , עלענַאיסעּפָארּפ עזיד טָאה

 -סיב ןֹוא ,ןעכוז ןעמונעג ייז טָאה ןעמ .געוו ןומ ןע'לַאטנעזַאר
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 -סערַא ןעמ טָאה ךיוא ,טריטסערַא עלא ייז ןעמ טָאה זייווכעל
 ,טלהעצרעד ןעמ טָאה "ן'יאול יטפעל, ןענעו .ן'רעקעב טריט
 ןוא ,?'רוחב רענעניוצרע-לעדייא ,רעטנעגילעטניא ןַא זיא רע זַא
 לָאז רע ןא ,טינ טושּפ ךיז טביולג ,םהיא ןענעק סאוו ,יד זא
 לופ ןעװעג ךילגעטינָאט ןיא עסערּפ יד .,רעכערבראפ א ןייז
 ןעגנוטייצ יד רָאנ טינ --- ,םייס רעד ןופ ןעטייחלעצנייא םימ
 .אקירעמַא ץנאגנ ןופ רָאנ ,קראי וינ ןופ

 . בָאה ךיא ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא סעצָארּפ ס'רעקעב
 "םטרעוורָאפ , ן'ראפ גָאט ןעדעי ןוא טניואווענייב לעיירט ןייז
 ,ןעקורדנייא עניימ ןעבירשעג

 טלייטרוארָאפ זיא רע ןוא ,גידלוש ןענופעג םהיא טָאה ןעמ
 קירטקעלע ן'םיוא ןעברָאטשענג ןיא רע ,טיוט םוצ ןעראוועג
 -רָאפ זיא ?עיירט ןייז ךָאנ טייצ עצרוק א .גניפ גניס ןיא רעשט
 בָאה םהיא ןוא ,רעדרעמ ענעגנודעג יד ןופ לעיירט רעד ןעמוקענ
 טקידרעװ-דרָאמ א ןעוועגנ זיא סולש רעד טניואוועגייב ךיוא ךיא
 -ייא ,"דעטויקָארטקעלע , ךיוא ייז טָאה ןעמ ןוא ,ריפ עלַא ןעגעג
 .נניס גניס ןיא ךיוא ,ןערעדנַא ן'כָאנ םענ
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 יקאוולימ --- .ןַאמסערגנָאק ףיוא טַאדידנַאק ,ןַאדנָאל ריאמ
 - ,ראיעמ ןעשיטסילאיצַאס א טלהעוורע

 -יו ,טסברעה ןיא) רהֶאי םענעי ןופ עיצאטינַא-?האוו יד
 קראי וינ ןיא ,עגיטעט ַא רהעז ןעוועג זנוא ייב זיא (ךילנהעוועג
 רענַאקירעמַא עסיורג ַא) ןיסנָאקסיװ ,יקָאװלימ ןיא ךיוא ןוא
 רעשטייד ןופ רענַאקירעמַא ןוא ןעשטייד ךס ַא טימ טדָאטש
 ןופ ןייּפמאק רעד טרעקַאלּפעג טָאה קראי וינ ןיא ,(גנומַאטשּפָא
 ןוא (דנַאב רעטרעפ 988 שזדייּפ ייב דליב העז) ןָאדנָאל ריאמ
 ףיוא "ןעפָאלעג , ןיא ןָאדנַאל .לעסָאר דראוודע סלרַאשט ןופ
 ,דנעגעג רעד) טקירטסיד סערגנַאק ןעט12 םעד ןופ ןַאמסערגנָאק
 א ןעוועג ןיא רע .('סטרעוװוראפ, רעד ךיז םניפעג סע ואוו
 .רעטייברא עשידיא ייב רעלוּפָאּפ רהעז ןוא רענדער רעדנעצנעלג
 טָאה לאטראווק רעד .ןעבעל טימ לופ ןעוועג זיא ןייּפמאק ןייז
 טָאדידנַאק רעד ןוא ; ןעגנולמאזראפ עטרעטסייגַאב טימ טכָאקעג
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 סלרַאשט .רעטייווצ רעד ףיוא גנולמַאזרַאפ ןייא ןופ ןעניולפעג זיא

 ןיא ,טסילַאנרושז רענאקירעמַא רעטנַאקַאב א ,לעסָאר דראוודע

 -ונ) רָאנרעװַאג ףיוא טַאדידנַאק רעשיטסילאיצַאס רעד ןעוועג

 זיא ןערהָאי ענעי ןיא .קראי וינ טַאַאטש םעד ןופ (רָאטַאנרעב

 ןוא ייטראּפ רעזנוא ןופ דילגטימ רענעבענרעביא ןַא ןעוועג רע

 רע .עיצַאטינא רעזנוא ןיא לייטנַא ןענידעבעל ַא ןעמענ טגעלפ

 ַא זיא רע סאוו ,סָאד ןוא ,זנוא ייב טבילַאב ןעוועג ךיוא זיא

 -עּפסס א םהיא טָאה ,וצרעד "יקנעי רעטכע, ןא ךָאנ ןוא ,טסירק

 ןיא רימ ןעבָאה ,ָאזלא .ןעניוא עשידיא ןיא ןעבעגעג ןח ןעלעיצ

 .סערעטניא סיורג טימ ןעפראוועגניירא ךיוא ךיז ןייּפמעק ןייז

 .ןעגניטימ עבלעזיד ףיוא ןעדייר ןָאדנַאל ןוא רע ןעגעלפ בור סָאד

 ףיוא טדערעג טנעװַא ןעדעי טעמכ ךיא בָאה ,ךילנהעוועג יוװ

 ןייא ןיא יירד רעדָא ייווצ ףיוא טּפָא ,ןעגנולמאזראפ ןייּפמעק

 ,.טנעווָא

 רָאטקיװ רעשיגרענע ,רעניהעפ רעד ואוו ,יקָאװלימ ןיא ןוא

 -עװַאב רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג זיא רעגרעב

 טלהעוורע רעהירפ רהאי ַא טימ זיא רענרעב ואוו ןוא --- ,גנוג

 ןעגנאגעגנָא ןיא --- ,סערגנָאק רענָאטננישאוװ םעד וצ ןעראוועג

 .ןעלהאוו-טדָאטש יד ראפ ןייּפמאק רעגנידעבעפ א

 ,ןעטכירַאב ןעמוקעג ןענייז סטייטס ערעדנא ענעדישראפ ןופ

 .גיטעט ךיוא ןעטסילאיצַאס יד ןענייז ןעטרָאד זַא
 ט * *

 רעבָא ,ןעמיטש לָאצ עסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה ןָאדנַאֿל ריאמ

 ןיא ראפרעד .ןעראוועג טינ ךָאנ לָאמ ןעזיד רע זיא טלהעוורע

 -ָאס רעגיטרָאד רעד זַא ,הרושב עטונ יד ןעמוקענ יקָאוװלימ ןופ

 רעטקעלע זיא ,לעדייז ?ימע ,ראיעמ ףיוא טַאדידנַאק רעשיטסילאיצ

 "רע ןעטרָאד ןענייז ןעטסילאיצַאס ערעדנַא זא ןוא ,ןעראוועג

 -טדָאטש רעד ןיא ןעטמַא ערעדנַא עגיטכיוו וצ ןעראוועגנ טלהעוו

 רָאטקיװ רעזנוא זַא -- ,טכייליפ עטסניטכיוו סָאד ןוא .גנוריגער

 רַאֿפ .ןַאמסערגנַאק סלַא ןערָאװעג טלהעוורע ןעטרָאד זיא רעגרעב

 ךיז טָאה סע .סעיינ ערעיוהענמוא ןַא ןעוועג סָאד זיא אקירעמא

 -נײרַא זיא ,יקָאװלימ יו ,טדָאטש ַא זַא ,טביולנענ טינ טעמכ

 טָאה טדָאטש עבלעזיד ןוא .טנעה עשיטסילַאיצַאס ןיא ןעמוקעג
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 -ירעמַא יד ! ןָאטננישַאוו ןיא ןַאמסערגנַאק ןעשיטסילַאיצַאס ַא
 -םיוא ןעקנעש וצ ײטרַאּפ רעזנוא ןעביוהעגנָא טָאה עסערּפ רענַאק
 ."םידוהיל , ןעווענ ןזיא זנוא ייב .טייקמאזקרעמ

 וצ ,טסייה סָאד ,לעדייז לימע ןופ .ןָאשיירוגָאניא רעד וצ

 טמא ןייז ןיא ןעטערטנירַא טעװ רע תעשב ,עינָאמערעצ רעד
 (*.ןיהַא ןערהאפעגרעבירַא ךיא ןיב ,יקָאװלימ ןופ ראיעמ סלא
 עניטרָאד יד טימ טכארברַאפ ,ענעצס יד טניואווענייב בָאה ךיא
 | ."סטרעוורָאפ , םוצ ןעטכירַאב טקישעג ןוא ןעסָאנעג

 -אב רעזנוא ךיז טהילב ךילדנע זא ,ןהעזענסיוא טָאה סע

 ,אקירעמא ןיא רעדנַאנרַאפ גנוגעוו

5 

 ןעסיורג םעד ןיא -- .סנאינוי ערעזנוא ןיא גירק-רעדורב
 לעטעלב ַא ךיוא --- .1913 ןופ קיירטס-רעדיינש

 .עטכישעג עכילנעזרעּפ

 רהֲאי םענעי ןיא .1019 ןופ גנַאפנָא םייב ןעטלַאה רימ

 -ַאסנעס ייווצ ןעמוקעגרָאפ סנאינוי עסיֹורג ערעזנוא ןיא ןענייז

 -נהע עכילרעניא ןַא טָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ עלענָאיצ

 .טייקכיל

 ןוא ,"גירק-רעדורב , ַא ןעוועג סָאד זיא ןעלַאפ עדייב ןיא

 ,עלָאר עניטכיו ַא טליּפשעג "םטרעוורָאפ , רעד טָאה עדייב ןיא

 ענארפ א ןעוועג זיא ןעסיוטשנעמאזוצ ייווצ יד ןופ ןעדעי ןיא

 ,טייז ןייא ןופ ןילּפיצסיד ןוא ננונדרָא ,טייקטנעכערַאב ןעשיווצ

 ןייא .טייז רערעדנַא רעד ןופ טפַאשרעה-ןעסאמ רעשינָאנאמעד ןוא

 רעד ןוא ,רעדיינש רענעמ יד ייב ןעכָארבענסיױוא טָאה ףמַאק

 עשידיא עטסערג ייווצ יד --- ,רעכַאמקואלק יד ייב רעטייווצ

 ןיא ךיוא טסייה סָאד ןוא ,אקירעמא ןיא סעיצאזינַאנרָא דעטייברא

 ןיא ןיא "סטרעוװורָאפ, ןופ גנקעטש יד .טלעװ רעצנאג רעד
 טציטשעג שינרענע ןעבָאה ריס .עבלעזיד ןעווענ ןעלאפ עדייב

 טייצ עסיוועג א .טפנונרַאפ ןוא קלָאט ,ןילּפיצסיד ןופ דצ םעד

 ןופ ןהאב ן'טימ עווור עדנוטש ַא ךוז טנופעג יקָאװלימ (*

 .ָאגַאקיש
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 ןעסולפנייא עשינגָאגאמעד .ףמאק ןערעווש א טאהעג רימ ןעבָאה

 -נַאנוא ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טנאהרעביוא יד ןענואוועג ןעבָאה

 ענַאל יד ךיז טָאה ןעלאפ עדייב ןיא רעבָא .ןעטנעמַאמ עמענעג

 .ןעראוועג טניטעטשַאב ןיא טקנוּפדנַאטש רעזנוא ןוא ,טרעדנעעג

 ַא טאהעג "םטרעוורָאפפ רעד טָאה ןעשינעהעשענ ערייב ייב

 ,גיז ןעלארָאמ ןעסיורג

 יד ייב ןעכארבעגסיוא טָאה גירק רעדורב רעטשרע רעד

 ענעדישראפ יד ןופ ןאינוי יד) ?סרעקריָאװו טנעמרַאנ דעטיינוי ,

 .(רענעמ רַאפ רעדיילק ןופ ןעכַאפ רעדיינש
 ןעט91 םעד ,רהָאי-יינ ברע קיירטס ַא טרעלקרע ןעבָאה ייז

 ןופ ךָאװ רעטניינ רעד ןופ דנע םייב ןוא ,1915 ,רעבמעצעד

 ,ננוריסַאּפ עלענָאיצַאסנעק א טלעקיוװטנע ךיז טָאה ףמַאק םעד

 טוג יוזא ,"םטרעוורָאפ , ןופ עטכישענ רעד וצ טרעהענ עכלעוו

 | .ןעכאפ-רעדיינש יד ןופ עטכישעג רעד וצ יו

 -כיו:טסכעה ַא טימ ןעדנובראפ ךיוא סָאד זיא טקערידניא

 .לַאזקיש ןעכילנעזרעּפ ןיימ ןופ לעטעלב ןעגיט

 עירטסודניא-רעדיינש רעד ןיא רעטייברא עסַאמ עסיורנ יד

 ,טנָאזעג רעניטכיר ,סרָאטקארטנַאק ייב טניטפעשאב ןעוועג ןיא

 יד ןופ טייברא יד ןעמוקַאב ןעבָאה עכלעוו ,ךעלרָאטקארטנָאק ייב

 ןיא ,טסייה סָאד ,"רעזייהרעוו, יד ןיא  .,ןעטנאקירבאפ-רעדיילק

 סנעטסיימ ןעבָאה ,ןעטסילאטיּפַאקרעדיילק יד ןופ רעצע?ּפ יד

 ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ .(רעדיינשוצ) סרעטַאק יד רָאנ טייבראעג
 ,סרָאטקארטנָאק יד וצ טקישעג ערַאװ רעקיטש ענעטינשענוצ יד

 -יינש יד טייבראעג ןעבָאה סע ואוו ,רעּפעש יד ןופ סעסָאב יד

 .סרעסערּפ ,סרעשיניפ ,סרָאטײרעּפא-ןישַאמ ,סרעטסייב יד ,סרעד

 -ַאב ערעווש רהעז רעטנוא ןעגנאגעגנָא טיײברַא יד זיא ןעטרָאד

 טעווס, ןעוועג ןענייז רעּפעש יד ןופ ?ייט רעסיורג א .ןעגנוגניד

 ןעמ .ןעטייצ ענילָאמא יד ןיא יו ,(ןעטַאטשראװ-ץיװש) "רעּפעש

 ראפ ךָאו א ןעדנוטש גיצכעז-ןוא-עכילטע וצ טעװערָאהעג טָאה

 .סעשזדייוו עניד'הרצ ץנאג

 ןעוועג ןאד זיא ןאינוי יד .קיירטס ַא טרעלקרע ןעמ טָאה

 סע סָאװ ,סָאד טריסַאּפ טָאה ייברעד רעבָא .ךאווש ןוא ןיילק

 -עמא ןיא סקייוױטס עשידיא עלַא ייב טעמכ ןעריסַאּפ טנעלפ
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 ןעבָאה עכלעוו ,רעדיינש ןעסַאמ ןענַאטשענוצ ןענייז סע :אקיר
 ןיא רהָאי-ינ רַאֿפ .טרעהעג טינרָאנ ןָאינוי רעד וצ רעהירפ

 -ראעג ןעבָאה סאוו ,יד ןופ ךילסילשסיוא ןענַאטשַאב ןאינוי יד

 .סעמריפ רעדיילק ערענעלק יד ןופ ךעלרָאטקארטנַאק יד ייב טייב

 ןעגיוצעגניירא רע טָאה ,ףמאק רעד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 סרָאטקארטנָאק יד ייב טייבראענ ןעבָאה סאוו ,רעדנעזיוט עליפ

 -ניא רעד ןופ ןעזיר יד ,ןעטנאקירבַאפ רעדיילק עכייר יד ןופ

 ,ןעדיא ערעזנוא ןעוועג ןענייז סעמריפ ערענעלק יד ,עירטסוד

 -ָאילימ יד ,עסיורג יד דנערעוו ,רענאיצילַאנ ,עשיליוּפ ,עשיסור

 ,"םידוהי, עשטייד ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,ךַאפ םעד ןופ ןערענ

 עטלעצרַאװעגנייא גנַאל ,"םידוהיי עשטייד ןופ רעדניק רעדָא

 טכַאמ ןייק ןעבָאה ךעלרָאטקַארטנָאק יד .סעינַאּפמָאק עכייר

 ןענעק טינ רעטיײברַא ערעייז ייז ןענעלפ בור סָאד .טַאהעג טינ

 ןעבָאה ייז רעדייא ,סעשזדייו עכילטנעכעוו ערעייז ןעלהָאצַאב

 ןעכילטנעכעוו רעייז ןעמוקַאב סרערושטקעפונַאמ עכייר יד ןופ
 יד ןֶָא טדנעוװעג ךיז ןעבָאה ןעזײרּפ-סטיײיברַא יד ןוא .קעשט

 סרערושטקעפונַאמ יד ןעבָאה רעדיינש יד םנה .סרערושטקעפונַאמ

 ןעוועג קיירטס רעייז זיא ,ןעניוא יד ןיא ןהעזעגנָא טינ לָאמנייק

 יד םירָאװ ,סרערושטקעפונַאמ יד ןענעג ,ייז ןענעג ףמַאק ַא

 ןופ ןעטנעגַא רָאנ ןעוועג ן'תמא רעד ןיא ןענייז סרָאטקַארטנָאק

 .רעטײברַא יד טימ ןעננוהיצַאב ערעייז ןיא ןעטסילַאטיּפַאק יד

 ןעועג ןענייז ,"םידוהאי , יד ,סרערושטקעפונַאמ עסיורג יד

 ,עכלעזא סנָאשײאיסָאסַא יירד ןעווענ ןענייז סע .טריזינַאנרָא

 -ַּפַאק א טנעדיזערּפ סלא טַאהעג טָאה ייז ןופ עטסערג יד ןוא

 .ןימאשזדנעב דערפלַא ןעמָאנ ן'טימ טסילַאט

 זיא ,לעטירד-ייוצ ייב ,רעטײברַא יד ןופ טעטיראיַאמ יד

 .רענעילַאטיא ןעוועג ןענייז ענידביא יד .,ןעדיא ןופ ןענַאטשַאב

 -סטייברא ןעטצריקרַאפ א טרעדָאפעג ןעבָאה רעקיירטס יד

 רעד ןופ גנונעקרענַא יד ןוא --- ,ךָאו א ןעדנוטש 48 --- ,גָאט

 ןייק לָאז טייל-אינוי יו ערעדנַא ןייק זא ,טסייה סָאד ,ןאינוי

 ןעוועג זיא טקנוּפ רעטייווצ רעד ,ןעניטפעשַאב ןערָאט טינ ּפַאש

 ןעוועג רעּפעש עלא ןעטלָאװ םעד ךרוד םירָאוװ ,רעטסניטכיוו רעד

 -ָארטנָאק עיצאזינַאגרָא יד טלָאװ ןאד ןוא ,טריזינאינוי גנערטש
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 וצ ןעוועג ךילגעמ ןיוש רהיא טלָאװ ,ָאלא ;דיירט םעד טריל
 -נא וצ ןוא סעשזדייוו יד ןופ גנורעכעה ַא וצ ךיז ןענַאלשרעד
 -עה ַא טראוורע ,ךילריטַאנ ,טָאה ןעמ .ןעננורעסעבראפ ערעד
 ןעמ טָאה סָאד רעבָא ;לעטש ן'פיוא סעשזדייוו יד ןופ גנורעכ
 ךיז ןעמוק ןעלעוו םיטַאבעלַאב יד ןעוו ,טייצ רעד ףיוא טגעלענּפָא
 ןעכילטפירש םעד ןעלעטשנעמאזוצ טעוװו ןעמ ןוא ,ןעבעגרעטנוא
 ננולײטּפָא עדעי םירָאװו ,רעדנוזַאב ייז ןופ ןעדעי טימ ךַאמּפָא
 -ַאֹפ עלעיצעּפס ןוא ןעסערעטניא עלעיצעּפס ערהיא טָאהעג טָאה

 טרעדָאפעג ןעבָאה רעדיינש קָאר יד ,ליּפשייב םוצ .ןעגנורעד
 -רא-ליצ , ןופ םעטסיס עטְלַא יד טָאטשנא ,טײברַא-ךָאװו ע'תמא

 עסיוועג ןעמוקאב גָאטיירפ ןעדעי טָאה רעדיינש רעד ואוו) "טייב
 טנידנעעג ןעבָאה ןאד זיב לָאז רע זא ,יאנת םעד טימ ,סעשזדייוו

 רעכַאמ טסעװ ןוא רעכאמ סטנעּפ יד ;(קער לָאצ עסיוועג ַא
 ,טייברא-קיטש טרעדָאפעג ןעבָאה רעדיוו

 * א *

 -רָאפ , רעד טָאה ,רעטייברַא עשידיא יד ןופ ןַאגרָא סלַא
 ףמאק רעד ,ץַאלּפ ךס א ןעבעגעגּפָא קיירטס םעד "סטרעוו
 טנָארפ רעזנוא ןופ ןָאךעביוא םעד ןעמונראפ גָאט ןעדעי טָאה
 ןענייז ןעטכיראב קיירטס יד רעביא "ךעלּפעק , יד ןֹוא ,שזדייּפ
 ךיוא .ןעבַאטשכוב עסיורג ץנאג טימ טסקורדעג ןעוועג רעמיא

 סרעקיירטס יד ןעבענוצוצ ןעלקיטרא-טייל טקורדעג רימ ןעבָאה

 סיררָאמ .קיירטס םעד ןענעוו ןעלקיטרא ערעדנא ךיוא ןוא ,טומ |

 -נעטש א רערעזנוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעָאּפ רעד ,דלעפנעזָאר

 טכידעגסננוסירנַאב א ןעבירשענפיוא טָאה ,רעטײברַאטימ רעגיד
 ,סרעקיירטס יד וצ

 קיירטס ן'ראפ טייבראעג ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד ץוח א
 -ער ןעטלַאהעג זנוא ןופ ענינייא ןעבָאה ,"סטרעװרָאפ , ן'כרוד
 .ייברעד ניטעט ץנאנ ןעוועג ןיב ךיא .סרעקיירטס יד ראפ סעד

 -ענעגכָאנ ךיילג ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ יד ןופ ענינייא
 טלעטעסעג ייז טימ ןאינוי יד טָאה ,ןעדנוטש 48 טָאטשנא .ןעב

 ןאינוי רעד ןופ גנונעקרענא יד .ךָאו א ןעדנוטש ניצפופ ףיוא
 ןוא ,(ךאמּפָא) טנעמירגַא םעד ןיא ןערָאװעג ןעבירשעגניירַא זיא
 עגיד'השק-שינ ףיוא ןעראוועג טרעכעהעג ןענייז סעשזדייוו יד
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 .רעּפעש ענעדישראפ יד ןופ ןעכאמּפָא ערעדנוזַאב יד טיול ,ןעמוס

 ךָאנ ,סרערושטקעפונַאמ ערעדנַא ןעמוקענוצ ןענייז רעטעּפש

 ןעראוועג ןעבירשעגרעטנוא זיא'ס .ערעדנַא רעדיוו --- רעטעּפש

 -ַאמ יד ןעשיווצ ךַאמּפָא ןא) טנעמלעטעס ַא ךָאנ טנעמלעטעס ַא
 רעד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .(ןאינוי רעד ןוא סרערושטקעפונ

 .ּפאש ןעסיורנ א טימ טנעמלעטעס ַא ןענעוו ןעדלעמ "סטרעוורָאפ,

 ַא ,עטייוצ א ,ךָאו א קעװַא זיא סע .ןעננאגעג סָאד זיא ױזַא

 ןופ סטנעמלעטעס ןעגעװו ןעראווענ טעטכירַאב זןיא סע  עטירד

 ניצרעפ רַאנָאז רעדָא ניסיירד ןופ ,לָאמַא טימ רעּפעש גיצנאווצ

 -מנאמ יד .ןאינוי רעד ראפ ןעניז טימס ץְלַא ,נָאט ןייא ןיא

 ןעמונעגנָא ןעבָאה ,ןעלטעס ןעמוקענ ןענייז סאוו ,סרערושטקעפ

 -ענ ייז טָאה עיצאזינַאנרַא יד סאוו ,ןעננורעדַָאפ עֶלַא טעמכ

 .סלַאפנעדעי ,ןעגנורעדַאפ עטסניטכיוו יד --- ,טלעטש

 יד ןופ ?הֶאצ עשביה א .ןעכָאװ ןיינ קעװַא ןענייז ױזַא

 רעד ראפ ,טייברא רעד וצ קירוצ קעװוַא ןיוש ןענייז סרעקיירטס

 ץנַאג טלאה סע זא ,ןהעזענגסיוא סע טָאה טלעוו רעכילרעסיוא

 ,טָאטָא זא ;ןאינוי רעד רַאפ גניז ןענידנעטשלַאפ ַא וצ טנעהָאנ

 רעד זא ןוא ,ּפַאש ןייז ןיא ןייז רעדיוו ןיוש רעדיינש רעדעי טעוו

 ןעבָאה ןיז ןעזיד ןיא) .ןענואוועג גידנעטשלָאפ ןייז טעוו ףמאק
 -וצוצ סרעקיירטס יד םוא ,ןעטכירַאב ערעזנוא ןעבירשענ רימ

 יד ןיא ,ליּפשייב םוצ ,רַאורבעפ ןעט10 םעד .טומ ןעבעג

 ן'םיוא רעדיינש , :ןעוװעג טכירַאביקיירטס םעד ףיוא ?לעּפעק ,

 .("גיז ןעגידנעטשלָאפ ַא ןופ לעווש

 טנעהָאנ ןעוועג ןענייז סאוו ,ערעדנַא ןוא רעבָא רעדיינש יד

 סָאװ ,ןעשנעמ עניטייז וליפַא ןוא ,גנונעווַאב רעטייברַא רעד וצ

 -ַאטשרַאפ ןוא ןעטכירַאב ערעזנוא ןעזעלעג םַאזקרעמפיוא ןעבָאה

 זַא ,טסואוועג ןעבָאה ,ךיוא תורוש יד ןעשיווצ ןענעייל וצ ןענ

 עלַא יד םירָאװו .טניימ ןעמ יו ,נידלעניופ יױזַא טינרָאנ זיא סע

 -- ערענעלק יד טימ ןעראווענ טכַאמענ ןענייז סטנעמלעטעס

 ,עירטסודניא רעד ןופ םיתבזילעב -- עניילק רָאנ טימ סנעטסיימ

 ,ןעיצילַאנ רעדָא ןעליוּפ ,דנאלסור ןופ ןעטנארנימיא ןעדיא טימ

 ןופ דנעזיוט ןהעצ יו רעניניוו טלעטעסעג ןעבָאה ןעצנאג ןיא

 -ווט גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ַא ייב רחעפעגמוא דנערעוו ,סרעקיירטס יד
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 ןעוועג בור סָאד ןענייז ייז ןוא ,טקיירטסענ ךָאנ ןעבָאה דנעז

 -ָאילימ יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סעשזדייוו ערעייז סָאװ ,עכלעזַא

 יו .עירטסודניא רעד ןופ ןעבייל יד ,"םידוהי, עשטייד עקסרענ

 -ָאסא ןיא טנינייאראפ ןעוועג סעמריפ עכייר עזיד ןענייז ,טגָאזעג

 .טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,סנָאשייאיס

 ,טקאפ רעטנַאמרעד-ךעביוא רעד ךיוא ייברעד זיא גיטכיוו

 -נָאק יד ייב טניטפעשאב ןעוועגנ ןענייז סאוו ,רעטייברַא יד זא

 ןאינוי רעד ןיא ןענייז ,ןערענָאילימ עניזָאד יד ןופ ןערָאטקארט

 ןיוש ךיז טָאה קיירטפ רעד יוװ ,םעדכָאנ טשרע ןעטָארטעגניירא

 ,ךאז עיינ א ןעוװעג ייז ייב ךָאנ ןיא ןאינוי יד .ןעגנאפעגנָא

 טינ ךָאנ ייז ןענייז םעד וצ --- ,רהיא ראפ ןעדייל ןוא ןעממעק

 | .ןעוועג טניואוועג

 קירוצ ןעננאנענ ןענייז סָאװ יד .קעװַא זיא ךָאוװ ַא ךָאנ

 טלהָאצעג ןעבָאה ,רעּפעש עטלעטעסענ יד ייב טייברא רעד וצ

 סאוו ,יד ןעציטש וצ סעשזדייו ערעייז ןופ טנעצָארּפ ןהעצ

 -עג טינ ייז ןופ ןעמ טָאה רהעמ .ןעקיירטס טזומעג ךָאנ ןעבָאה

 ןיא דנעזיוט ניצנאווצ-ןוא-ףניפ יד ראפ רעבָא .ןערעדָאפ טנעק

 -ַארּפ ןהעצ יד וליפא ןוא .םי ןיא ןעּפָארט א יו ןעוועג סָאד

 -ענ רעמיא טינ ךיוא רעטייברא ?עטלעטעסענ , יד ןעבָאה טנעצ

 טמערָאראפ ןעוועג ךיוא ןיילַא ןענייז ייז .טייצ רעד וצ טכַארב

 ןיא "?עטלעטעסעג טינ, יד ןופ טסַאל יד .,ט'נכשמ'ראפ ןוא

 .רערעווש ןוא רערעווש ץלא ןעראוועג

 טייבראעג ןעבָאה סָאװ ,רעדיינש עשידיא יד ןופ ענינייא

 ייז ןוא ,דלודעג יד ןערָאלראפ ןיוש ןעבָאה ,'םידוהי , יד ייב

 ןוא .טנעמלעטעס ַא ןהֶא טייברא רעד וצ קירוצ קעווא ןענייז

 ,ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ עשינעילאטיא יד טפערטאבנא סָאװ

 קיירטס םעד ןעזָאלראפ ייז ןופ טעטיראיַאמ עסיורג ַא טָאה

 .גננאפנָא ןייז ייב ךיילנ

 ,יד זא ,רהאפענ יד רעסערנ ןעראוועג ןיא נָאט ןעדעי

 רעייז ןערילרַאפ ךיוא ןעלָאז ,ןעקיירטס ןעבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ

 ןערָאלראפ רעּפעש ?עטלעטעסענ , יד ןעטלָאװ ןַאד ןוא ,דלודעג

 סָאװ ,ךַאמּפָא רעד םירָאו .ןענואווענ ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 ַא ןעטלאהטנע טָאה ,ןעבירשענרעטנוא ןעבָאה םיטַאבעלַאב ערעייז
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 ,ןעגנוגנידַאב יד ןֶא גיגנעהּפָא זיא טנעמלעטעס רעייז זא ,טקנוּפ
 -ייאיסָאסא עגיטכעמ יד ייב ןעגירקסיורא ןענעק טעװ ןעמ סָאװ
 וצ ןעווענ ךילנעמנוא ייז טלָאװ ,טינ ביוא .ןעטנאקירבאפ ןָאש
 ,ייז טימ ןערירוקנָאק

 -ענ טריסנָאנַא ןענייז קיירטס םעד ןופ רערהיפ טּפיוה סלא
 רעטייברא רעשידיא רעד ןופ ןענָאזרעּפ עטנַאקַאב ייווצ ןערָאװ
 ,ןייֿפ סקַאמ רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ,עסָאנעג רעזנוא ,גנונעווַאב
 -ּפִא רענעי ןופ רָאטאזינַאגרַא רעד ,רעצייווש ןימַאשזדנעב ןוא
 -ַאב ןיא עכלעוו ,"סרעקריאוו טנעמרַאנ דעטיינוי ,, יד ןופ גנולייט
 -ַארב , ןעפורעג ךיז טָאה עכלעוו ןוא רעדיינש קָאר ןופ ןענַאטש
 ,(רעדיינש ןופ טפַאשרעדורב יד) "סראליעט ווָא דוחרעד

 א ןעבענּפָא ןוא גָאט עלַא זנוא וצ ןעמוקפיורא טגעלפ ןייּפ
 םהיא טימ געלפ ךיא קיירטס ןופ דנַאטשוצ םעד ןענעוו טכירַאב
 ,עגאל רעד טימ טנאקאב טוג ןעוועג ךיא ןיב יוזא ןוא ,ןע'סעומש
 ,ָאזלא .,סרעקיירטס יד ייב ןעוועגנ טּפָא ךָאד ךיא ןיב ,םעד ץוח א
 ץלא ןערעו גיז א ףיוא ןעגנונפָאה יד זא ,טסואוועג ךיא בָאה
 -ךָאפ , רעד טָאה טייקכילטנעפע רעד ראפ ,ךילריטַאנ .רענעלק
 םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ,טגָאזעגסױרַא טינ סָאד "םטרעוו
 .ץרַאה ןעכַאמ טזומעג ךיז ןעמ טָאה ףמאק

6 

 ןופ ךוזַאב א -- .ראורבעפ ןעט28 םעד ,טכַאנוצ-גָאטיײרּפ
 -ךלָאג קייא -- .רעצייווש ןימַאשזדנעב ןוא ןייּפ סקַאמ

 .רעדנעלָאה םיאול ןוא ןיימש

 ןיא רימ וצ ןענייז ,ראורבעפ ןעט28 םעד ,טנעווא גָאטיירפ
 -ַאה רע'םינּפ ערעייז ,רעצייוש ןוא ןייּפ ןעמוקעגניירא סיּפָא
 טָאה ןייּפ ,טייקטסנרע רעפימ ןופ קורדסיוא ןא ןעגָארטעג ןעכ
 -רע טָאה רע .קיירטס םעד ןופ ענַאל יד טרעדלישענ רימ ראפ
 סע זא ,טגעלענוצ רעבָא טָאה רע .לָאמש טלַאה סע זא ,טרעלק
 -ירבאפ עסיורג יד טימ ןעלטעס וצ טייקכילגעמ א ןַארַאפ זיא
 רעד .סימָארּפמָאק א ףיוא ןהעגנייא לָאז ןאינוי יד ביוא ,ןעטנאק
 יד רעבָא ,ןאינוי רעד ראפ רעכילהערפ ןייק טינ זיא סימָארּפמָאק
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 הדומ ןייּפ טָאה יוזא ,ןעמענוצנא םהיא ןעננואווצענ ןיא ןאינוי

 .ןעוועג

 "עג ךיז ןעבָאה סעמריפ עכייר יד ןופ רעהעטשרָאפ יד טימ

 :ןענָאזרעּפ עטנאקאב עכיירסולפנייא ,ןעשנעמ עניטייז יירד ןהעז

 טרעבָאר ןעמָאנ ן'טימ טסירק רעמורפ ַא ,רעוט-?לכ רעכייר ַא

 ן'טימ רעוט-ללכ רעשידיא רענאקירעמא ןַא ;נניטאק ןָאטלופ
 ,טסינויצ רעטמהירַאב-טציא רעד ןוא ,סקרַאמ .מ סוקרַאמ ןעמָאנ

 -ניטכיוו רעד ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,סענגאמ ,9 ,שזד ,רד

 -םרָאפער עטסכייר יד) לאונמע לעּפמעט םעד ןיא רענידערּפ רעטס
 -נעב דערפלַא וצ טדנעוװעג ךיז ןעבָאה ייז .(קראי וינ ןופ לוש

 -בַאפ רעדיילק עכייר יד ןופ ערעדנַא רַאּפ ַא וצ ןוא ןע'נימַאשזד

 ןאינוי רעד ןופ ןעטסילאטיּפַאק עזיד ןעבָאה רעהירפ .,ןעטנאקיר

 ןעבָאה רעהעטשרָאפ ערהיא טימ ןוא ,ןעסיוו טלאוועג טינ וליפא

 ץנאג .ןענענענאב ךיז טלָאװענ טינ ךיוא טציא וליפא יז

 יירד עזיד טעדנעוועג ךיז ןעבָאה ייז וצ ןעוו ,ןעוועג זיא שרעדנא

 ןוא ךיז ייב טסעפ ןעוועג ץלא ןענייז ייז ,ןענָאזרעּפ עטנאקאב

 ןוא ךילדניירפ טרעהענסיוא רעבָא ייז ןעבָאה ייז .ט'נשקע'ראפ

 הצורמ ייז ןענייז ךילדנע .לעסיבַא ןעניוב טזָאלעג ךיז ןעבָאה

 גנוטיידאב עניד'תושממ ןייק .סימָארּפמָאק א ףיוא ןעראוועג

 ןא רעבָא ,טַאהעג טינ ךיז ראפ ןוא ןַא סימָארּפמָאק רעד טָאה

 .ןעועג טרָאפ סָאד זיא ביֹוהנֶא

 ןענעו .ןעטייקגיניילק ןעבענוצכָאנ ןעוועגנ טייראב ןענייז ייז

 ךָאד ןוא .ןערעה טלאוועג טינ ייז ןעבָאה ןאינוי יד ןענעקרענא

 ןאינוי יד .גנוטכיר רעטוג א ןיא טירש ַא ןעוועג סָאד זיא

 עסיורג יד טימ תוכייש א ןיא ןעמוקענ לָאמ ןעטשרע םוצ ןיא

 -- ,ןָא ינ וי ַא ס ? ַא סנָאשיײאיסָאסא סרערושטקעפונאמ

 .רעלטימרַאפ יד ךרוד זיולב רָאנ ,טקעריד טינ ךיוא סָאד ,תמא

 -נופ ַא סלַא ןעטכַארטַאב טנעקענ ןיוש ןעמ טָאה סָאד רעבָא

 ,רעטעּפש עיצאזינַאנרא רעד ןופ גנונעקרענא ןַא ראפ טנעמַאד

 ןייק ןעמ טָאה ,סלאפנעדעי ,קרַאטש תמא ןערעוו טעװ יז ןעוו

 ןופ טינ ענארפ א ןעװועג זיא סע .טאהענ טינ הרירב רעדנא

 .טייקגידנעווטיונ ןופ רָאנ ,רעסעב טניול סע סָאװ ךיז ןעביילקסיוא

 ןענַאטשעג קיירטס רעד ןזיא ,טרעלקרע ריס טָאה ןייּפ יו
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 ,הרשּפ עכאווש עזיד ןעמעננָא טינ לָאז ןעמ ביוא זא ,טכעלש ױזַא
 טלָאװ ןאד ןוא ,ןהעג ןעראלראפ ןעצנַאנניא קיירטס רעד טעוו
 ַא ןעװעג ךילכעזטּפיוה ןיא סע ,דנורג ֹוצ ןעגנאגעג ןאינוי יד
 .ןאינוי יד ןעװעטַאר ןופ ענַארּפ

 -קנוּפ יד טָאה רענריב ענעהעזעגנא יירד יד ןופ עטימָאק יד
 םעֶד ,ןע'טרעקיר .א סַאמָאט טעדלעמעג סימָארּפמָאק םעד ןופ ןעט
 -ַאה ןַאד ."סרעקריָאו טנעמרַאג דעטיינוי, רעד ןופ רעטערקעס
 וויטוקעזקע רעד ןופ רעדילנטימ ענירביא יד ןוא טרעקיר ןעב
 יד טכַארטַאב "סרעקריאוו טנעמרַאנ דעטיינוי, רעד ןופ עטימָאק
 -מָאק םעד זומ ןעמ זא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,ענאל
  טלָאװעג עטימָאק יד רעבָא טָאה טשרעוצ .,ןעמעננָא סימָארּפ
 .ןעציטש טנעמלעטעס ַאזַא טעװ ?סטרעוורָאּפ, רעד ביוא ,ןעסיוו
 ןעמוקעג טנעווַא םענעי רעצייווש ןוא ןייּפ סָאד ןענייז רעבירעד
 ,רימ וצ

 -ענ ןייּפ טָאה -- ?ןאהַאק עסָאנעג ,רהיא טגָאז סָאוװ ---
 .טרעלקרע ןוא טלהעצרעד ץְלַא רימ טָאה רע יו םעדכָאנ ,טגערפ

 : ןעווענ זיא טרָאװטנַא ןיימ

 טעװ "סטרעוװרָאפ , רעד ,סימָארּפמָאק םעד ןֶא טמענ --
 ןעמ ,טנעמלעטעס רעטוג ןייק טינ זיא סע .ךייא טימ ןהעטש
 ןעיוב ןענעק ןעמ טעװ ,סלאפנעדעי .ןעפלעה טינ רעבָא ךיז ןעק
 ,ןאינוי ע'תמא ןא

 ןעכַאמ טעװ ןעמ .ּפעקיץיה ןעניפעג ךיז ןעלעוו סע --
 .ןהענּפֶא טינ טָאלג טעװ סע --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,טלאוועגנ א

 ןעמ .טנעמלעטעס םעד ןָא טמענ .סיוא טינ טכנַאמ סע --
 טעו ןעמ -- ,טרעפטנעג ךיא בָאה --- ןעגיהורַאב ךיז סעוװו
 .ןעוועג טינ הרירב רעדנא ןייק זיא'ס זא ,ןהעטשראפ

 * א *

 םעד ראפ לעקיטרַא-טייל א ןעביירש ןעמונענ ךיז בָאה ךיא
 ךיז זומ ןעמ סָאװראפ ,ןערעלקרע וצ ?סטרעוורָאּפ, ןעגידנעגרָאמ
 -ראזטייל רעכילנהעוועג רעד .טנעמלעטעס ַאזַא טימ ןענעגונַאב
 ןיא שזדייּפ ענעי .שזדייּפ רעטסנינייווניא ןא ףיוא טהעג לעקיט
 ןיוש זיא סע ןוא ,ןעסָאלשענ ןוא טצעזעגפיוא ןעוועג רעבָא ןיוש
 -נוא ןעוװעג ןיא ןעכאמ וצ ןעטראד ןעגנורעדנע .טעּפש ןעוועג



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב וי א

 .סעשזדייּפ-סעיינ יד זיולב ןעװעג ךָאנ ןענייז ןעפָא ,ךילגעמ

 -טיל ןעלעיצעּפס א ןעניז ןיא טַאהעג ךיא בָאה ,ָאזלא

 ָאד ,שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא טקורדענ ןייז לָאז סאוו ,לעקיטרַא

 .סעיינ עטסגיטכיוו יד ךיז טניפעג סע ואוו

 ,קסעד ןיימ ייב טצעזעגקעווַא ןייּפ ךיז טָאה ,עטיב ןיימ ףיוא

 ,לעקיטרַא םעד ןעריטקיד ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ןוא

 -נעריטקיד ,קירוצ ןוא ןיה ןעננאגעגמורא יוזא ןיב ךיא ןעוו

 ינַאנרָא יד ןופ רענייא ,ןײטשדלַאג קייא ןעמוקעגניירא זיא ,ניד

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,"סרָאליעט ווא דוהרעדָארב , רעד ןופ סרעז

 ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי רעכיוה א ,רעטייברא-טיס א רענייז םהיא

 ,טנאקעבנוא ןעװענ ןַאד רימ ןיא רעכלעוו ,רעדנעלַאה סיאול

 ,טסיכרַאנַא ןא ןעוועג זיא רע ,טנעקעג ךיא בָאה ןע'נײטשדָאנ

 ןיא רע .אנוש ןייק טינ רעבָא ,רערעזנוא רענגעגנ רעשיטילָאּפ ַא

 רהעמ רעבָא ,טסילאעדיא רעכילרע ןא ,שנעמ רעניציה ַא ןעוועג

 ןעגעו טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,רעקיטקַארּפ יו רעמיורט

 טכארבעגנפיוא רע זיא ,ןעכַאמ ָאד ליוו ןעמ סָאװ ,טנעמלעטעס םעד

 טָאה רע .ןע'ןייּפ ןעכוז ןעגנאנעג רע ןיא ,ָאזלא  ,ןעראוועג

 ןוא ,סיּפֶא ןיא זנוא ייב טציא ךיז טניפענ רע זא ,ןענַאטשראפ

 .זנוא וצ ןעמוקענ רע זיא רעבירעד

 ןעוו ןוא ,ןעפָא ןעוועג זיא סיפָאטאוװירּפ ןיימ ןופ ריט יד

 ,רעמיצ-סנאיצקאדער םענײמעגלַא םעד ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע

 -ָאה עכלעוו ,רעטרעוװ עכילטע ריטקיד ךיא יו ,טרעהרעד רע טָאה

 טָאה רע .לעקיטרַא ןיימ ןופ רקיע םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ןעב

 ; ןעקורד טינ לעקיטרַא ַאזַא לָאז ךיא ,ןערילעּפַא רימ וצ ןעמונעג

 -עג טָאה רע .ןרָאצ טימ ןוא ץרעמש טימ טרערענ טָאה רע

 .ןעצראה ןעצנַאנ ןופ ט'הנעט

 טנעמלעטעס רעד !ןַאהַאק עסָאנעג !ןאהַאק עסַאנעג ---

 .ןעטעבעג ךיז רע טָאה --- ,ןעכערבראפ ַא זיא

 -סנרע ןא זיא טנעמָאמ רעד זא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא
 .ןעציה טינ ךיז רָאט ןעמ זא ,רעט

 "ענג ךיא בָאה --- ,רעטוג ןייק טינ זיא טנעמלעטעס רעד ---

 -עטַאר ,סרעסעב סאווטע ןעבָאה ןעלעוו ךיז טלָאװ סע --- ,טגָאז
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 .ןעיובוצפיוא סָאװ ןעבָאה רהיא טעװ ,ןאינוי יד טציא טעוװ

 ,ןעגיז ערעסערג ןעבָאה רימ ןעלעוו ןאד

 ,רעגייטש ןעטסכילדניירפ ן'פיוא םהיא וצ טרילעּפַא בָאה ךיא

 ,ךילדניירפ ךיוא רעבָא ,בל תרבש טימ טריטַאבעד טָאה רע ןוא
 רעטײלנַאב ןייז ןוא רע ןוא ,עניניימ סָאד ייב ןעבילבעג ןיב ךיא

 | .קעווא ןענייז

 ןעוועג ןעסאנ יד ףיוא ןיוש זיא םורַא ןעדנוטש רַאּפ א ןיא

 -שרע רעד ןופ טפלעה א יװ רהעמ ףיוא ,(*,?סטרעוורָאּפ , רעד

 ץנאג טימ ,סמולָאק ףניפ ןופ טיירב רעד ףיוא ,שזדייּפ רעט

 :רעטרעוו יד ןענַאטשעג ןענייז ,ןעבַאטשכוב עסיורג

 ."טלעטעסעג קיירטס רעדיינש רעסיורג רעד,

 -בוב עסיורנ ןוא תורוש עננאפ טימ ךיוא ,םעד רעטנוא

 :ןענַאטשעג זיא ,ןעבאטש

 -דנע ןעבינ טנַאשייאיסָאסא סרערושטקעפונאמ עסיורג יד,

 טימ רעטרעוו עזיד רעטנוא ןוא .?סימָארּפמָאק א ףיוא ,ךָאנ ךיל

 : תורוש עקיד

 ךיז טלָאװ סע יו ,רעטוג ַאזַא טינ זיא טנעמלעטעס רעד ,

 רעדיינש יד ןופ לאזקיש ןעניטפנוקוצ םעד ראפ רעבָא ,ןעלעוו

 -ענ ןיא ןאינוי רעדיינש עסיורג יד .רעטוג א רהעז רע ןיא

 -מוא יד טנעמַאדנופ רעטסעפ ַא ָאד זיא סע ,ןעראוועג ןעפאש

 ."ןערעפעבראפ ןוא ןערעסעבראפ ֹוצ דיירט עכילקילג

 -ביוו יד .ןעגנוגנידַאב יד טנעכערעגסיוא ןעוועג ןענייז ןאד

 :ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסגיט

 ןוא סנָאשייאיסָאסא סרערושטקעפונאמ עסיורג יירד יד (1,

 ןופ ענארפ יד רעביא ןעזָאל סרעקריאו טנעמראנ דעטיינוי יד

 ךָאנ ןענייז ןעטייהלעצנייא .עטימָאק א וצ ןעדנוטש-סטייברא

 נָאט-סטייברא םומיסקאמ רעד זא רעבָא .ןעראוועג טמיטשאב טינ

 סָאד) טמיטשַאב ןיוש ןיא סָאד --- ,ןעדנוטש ןיינ ןייז טעוו
 עכלעוו ,ןעדנוטש 80 יד טָאטשנא ,ךָאו א ןעדנוטש 284 ,טסייה

 ,(םטנעמלעטעס עגידרעהירפ יד ןיא טמיטשַאב ןענייז

 10 ןערעוו גיטראפ ןאד טגעלפ "סטרעוורָאפ, רעגיד'תבש רעד (*
 'ו .דנעווא גָאמוירפ רחוא



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב 258

 א ראלָאד 1 ףיוא טרעכעהעג ןערעוו סעשזדייוו יד (2,

 .ךָאװ

 ".טפאשענּפָא ןערעוו סרָאטקארטנַאק-בָאס (8,

 -לָאפ יד תורוש ערעדנַא ןעשיווצ טלאהטנע ?עקיטרַא ןיימ

 : עדנעג

 םעֶד זיולב טינ טָאה סָאװ ,רעד זיא רעפמעק רע'תמא ןא,

 ףרַאד רעפמעק רע'תמא ןא ;ןערעפּפָא וצ ןוא ןעפמעק וצ טומ

 -מוא יד ןוא ןעטכַארטַאב וצ ץלַא ןעסאלעג יוזא יוװ ,ןעסיוו ךיוא

 .ןהעטשראפ וצ טוג ןעדנעטש

 רעד זא ,עכלעזא ןענייז לַאפ ןעזיד ןיא ןעדנעטשמוא יד ,
 "ראפ רערעטייוו א ראפ טנעמאדנופ א ןייז טעוו טנעמלעטעס

 עסיורג רעייא זא ,טינ טסענראפ  ,דיירט רעייא ןופ גנורעסעב

 -עג ןערָאבעג ,ךילטנענייא ,זיא יז .ננוי רהעז ךָאנ זיא ןאינוי

 יז טעװ טנעמלעטעס ןעזיד טיס .ףמאק ןיא ,טציא ןעראוו

 א רעלָאד א .עיצאזינַאנרֶא עניטכעמ-תמא ןא ןערעוו טשרע

 -ַאנ ןיא גָאט א ןעדנוטש ןיינ ; נינייוו וצ ךילריטַאנ זיא ךָאװ

 ןַא רָאנ ןיא סָאד זא ,ןעניז ןיא רעבָא טָאה .ליפוצ ךילריט

 -ענ רהיא טָאה ןאינוי א ?ןענואוועג רהיא טָאה סאוו .ביוהנא

 | ! ןענואוו

 ןַאמ-ןאינוי רע'תמא רעדעי .עטסניטכיוו סָאד זיא סָאד,

 ןעלעו רעלּפַאלּפ ןוא ּפעקיץיה זי לב .ןהעטשראפ סָאד טעוו

 ."ןענעגנ ןעדייר

7 

 ."םטרעוװרָאּפ , ןיא ןעביוש טכערב ןעמ

 ןאד בָאה ךיא .םישעמ ןָאטענּפָא ךיז טָאה ,תבש ,ןעגרָאמ

 קרַאּפ ןוא ןָאסידעמ ןעשיווצ ,טירטס רעט96 רעד ףיוא טניואוועג

 ןעטשרע םעד ךיא ןיב ,תבש ךילנהעווענ יו ,ןוא .וינעווע

 טינ ףירגנַאב ןייק בָאה ךיא .זיוה ןיא ןעבילבעג גָאט ןעבלאה

 -לעו ,דלעה ףלָאדא רעבָא .רָאפ טמוק ןואט-ןואד סאוו ,טאהעג

 -רָאפ, ןופ רערהיפ-סטפעשעג רעד ןעוועג רעדיוו ןַאד זיא רעכ

 ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו .ןעסיוו טזָאלעג רימ טָאה ,"סטרעוו
 ןהעזענ גנַאננירַא םייב ךיילג ךיא בָאה ,גנידלינ "סטרעוורָאפ ,
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 ןופ ןעביוש עסיורג יד :רעטרעוו ס'דלעה ןופ גנוניטעטשַאב א

 | .טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז ריט טנָארּפ רעד

 .ןעטייהלעצנייא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ןַאד

 ןעבילקעגנעמאזוצ רעקיירטס יד ךיז ןעבָאה הירפ רעד ןיא

 טָאה סע טניז ,ןענופעג רעמיא ךיז ןעבָאה ייז ואוו ,סלָאה יד ןיא

 א ןעגָארט ןעמונעג ךיז טָאה סע .קיירטס רעד ןעביוהעגנָא ךיז

 זיא ןעמ .טנעמלעטעפ םעד טימ טייהנעדירפוצנוא ןופ רעדורעג

 .ןעסאנ יד ןיא ןעלמאז ןעמונעג ךיז ןוא סלָאה יד ןופ סיורא

 -רעמ יד .ןעשנעמ דנעזיוט עכילטע ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה יוזא

 ןאוו ,יעוודָארב טסיא וצ ןעננאנעג ןיא םלוע םעד ןופ טייה

 קעווא זיא לייט רערענעלק א ."סטרעוװרָאפ , רעד ךיז טניפעג סע

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאינוי רעד ןופ סיפֶא םעד וצ

 רעטירד ןעשיווצ ,טירטס רעטכַא רעד ףיוא ,"זואה ?עבייב , רעד

 ןעדירפוצנוא ןעוועגנ זיא סאוו ,םלוע רעד  ,וינעווע רעטרעפ ןוא

 -עג ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ןענַאטשַאב זיא ,סימָארּפמָאק םעד טימ

 ןעוועג ןיוש ןענייז ייז .רעּפעש ?עטלעטעסעג , יד ןיא טייברא

 -ייו עניסעמלענער ןעמוקאב ןעבָאה ןוא טייבהַא רעד ייב קירוצ

 -ייז ,טייבראעג טינ ייז ןופ עליפ רעבָא ןעבָאה תבש) .סעשזד

 ףיוא טלעטעסעג ןעבָאה ייז .,(סאנ ן'םיוא ןעוועג טציא ייז ןענ

 סימָארּפמָאק םעניימענלא םעד טיול ןוא ,ךָאו 8 ןעדנוטש ניצפופ

 ערעייז ןוא ,ךָאו א ןעדנוטש 84 ןעטייברא טזומענ ייז ןעטלָאװ

 םיראוו ,ןעראוועג טרענעלקראפ ךיוא ןעטלָאװ ןעזיירּפ עטרעכעהעג

 -לא םעד ןופ נינעהּפָא ןעוועג ךָאד ןענייז סטנעמלעטעס ערעייז

 ןעלאז ייז ןא ,דיירט ןעצנַאו םעד ןופ טנעמלעטעס םעניימענ

 .ךילריטַאנ ןעוועגנ ןיא ,ןעדירפוצ ןייז טינ סימָארּפמָאק םעד טימ

 ןא ,טניולענ םתס ?עטלעטעסענ , יד ראפ ךיז טָאה ,םעד ץוח א

 םעד ךרוד םירָאוװ ,ןעקיירטס רעטייוו ןעלָאז רעדיינש ערעדנַא יד

 ןופ ןעטפעשעג-רעדיילק יד ןיא הרוחס טלהעפעג קרַאטש טָאה
 ןיא ,ןעטפעשעג יד ןיא חרוחס טלהעפענ טָאה סע זא ןוא ,דנאק

 ,רעדיינש "עטלעטעסעג, יד ,ייז ןוא ,טיײברַא רועיש ַא ןהֶא ןעוועג
 ןעבָאה סעסָאב עזיד .טנידרַאפ טוג ןעבָאה סעסָאב ערעייז ןוא

 םעיינ םעד ןענעג ןעריטסעטָארּפ וצ טצעהעג רעטייברא ערעייז

 ,טנעמלעטעס
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 -יוצ ;טקאפ רעדנענלָאפ רעד זיא טנאסערעטניא לעיצעּפס
 סאוו ,עכלעזא ךס א ןעווענ ןענייז רעּפעש "עטלעטעסענ , יד ןעש

 -ַאמ "עטלעטעסעג-טינ, יד ראפ טייבראענ הקיתשב טציא ןעבָאה

 -יינש "עטלעטעסעג , יד ,רעטרעוו ערעדנא טימס .סרערושטקעפונ

 ןענעג (רעכערביקיירטס סלַא טקריוועג) טבעקסעג ןעבָאה רעד
 ייז ןעבָאה םעד ךרוד ןוא ,רעדירב ןָאינוי עדנעקיירטס ערעייז

 ןענעג טסעפ ןעטלַאה ךיז ןעפלָאהעג סרערושטקעפונַאמ עסיורג יד

 .ןָאינוי רעד

 ןעט1 םעד ,תבש םענעי ןענייז סאוו ,רעדיינש יד ןעשיווצ

 ןופ רעדיינש ןענופענ ךיוא ךיז ןעבָאה ,סָאנ ן'פיוא ןעווענ ,ץרעמ

 עטרעננוהעגסיוא ןעוװעג ןענייז סָאד .רעּפעש עטלעטעסענ-טינ

 ייז ,טייברא רעד וצ קירוצ ןהענ וצ ןעניוצעג טָאה ייז .ןעשנעמ

 -ניא יד ןיא ןערעננוה וצ רעטייו טאהענ טינ קשח ןייק ןעבָאה

 -מָאק םעד טימ ךיז ןעבָאה ייז ,"עטלעטעסעג ,, יד ןופ ןעסערעט

 -עג, יר טימ ןעגנאגעגטימ טציא ןענייז ייז ,טהערפעגנ סימָארּפ

 .טייקנירעניינ ןופ רָאנ סָאנ ן'פיוא ?עטלעטעס

 -עסענ, יד ןופ רעטייברא ןעוועג ןענייז רערהיפ-טרָאוו יד

 ןעבָאה ,עטלעטעסענ-טינ יד ,ערעדנַא יד ןוא ,רעּפעש "עטלעט

 טפול יד  .גנוניימ רעייז ןענָאזװצסױרַא טומ ןייק טַָאהענ טינ

 יד ןענענ טסעטָארּפ ןופ טסיינ ַא טימ ןעדנוצעגנָא ןעראוועג זיא

 -עד ראפ ."סטרעװרָאפ , םעד ןעגענ ןוא קיירטס םעד ןופ רערהיפ

 .טייהנעגעלעג ענעדלָאג א טנעמָאמ אזא ןיא ןעגָאנאמ

 -יר .ךילרעפעג ןעוועג זיא טסיינ ןעזיד ןענעג ךיז ןעלעטש
 -עג קיירטס רעד רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעטכעלש רעד ןעגעוו ןעד

 -- ,טײקשיטקַארּפ ןענעוו ,ןעטייקגידנעווטיונ ןענעוו ,ךיז טניפ

 -ָאה ?עטלעטעסענ,:טינ יד .טעיימסעג טינ רענייק טָאה סָאד

 סאוו ,"עטלעטעסענ , יד ןענעג ןע'הנעט וצ טעיימסעג טינ ןעב

 .ןערעגנוה רעטייוו ןעלָאז ענירעגננוה יד זא ,ןערעדָאפ

 ,טסיכרַאנַא רעד ,ןייטשדלָאנ קייא רעטנַאמרעדזןעביוא רעד

 -ףמאק םעד טריטנעזערּפער ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -רעביא רעכילרהע ןא ןופ ןָאטעג רעבָא סָאד טָאה רע טסייג

 רע ןיא ,עסאמ רעטנערעגפיוא רעד טימ ,סאנ ן'םיוא .גנונייצ
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 ַא טָאה רע ?ייוו רָאנ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןעוועג טינ טציא

 רעד ןופ ערעדנַא רֶאֹּפ א ןוא רע .ןעפָאלשענ טינ טכַאנ עצנאג

 -קע ס'דוהרעדָארב רעד ןופ רעדילנטימ עלא ןוא ,"דוהרעדָארב,

 .גנוטַארַאב ַא ףיוא טכַארברַאפ טכַאנ יד ןעבָאה ,עוויטוקעז

 -יונ יװ ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןענייז ןעטרָאד

 -יא ייז ןעבָאה ערעדנַא יד רעבָא ,סימָארּפמָאק רעד זיא סע ניט
 א ןעזָאלעגסיױרא ןַאד טָאה עוויטוקעזקע יד ןֹוא ,ןעירשעגרעב

 .ןערעו טצעזענטרָאפ ןומ קיירטס רעד זא ,עיצַאמַאלקַארּפ

 טָאה ,יעודָארב טסיא וצ ןעמוקענוצ זיא עסַאמ יד ןעוו

 -קַאדער רעד וצ ןהעג לָאז ןעמ זַא ,ןעיירש ןעמונעג רעצימיא

 -עג ךיז טָאה עכלעוו ,"טייהרַאװ, גנוטייצ רעשידיא רעד ןופ עיצ

 -רָאפ, ןופ גנַאג םונימ עבלאה ַא ,יעוודָארב טסיא ףיוא ןענופ

 ןופ םוטנעגייא ןוא ןַאגרָא רעד ,"סטרעוװרָאפ, רעד ,"סטרעוו

 -ענ ףירט ננולצולּפ ןיא ,רעטיײברַא עשידיא עטריזינַאגרָא יד

 זומ ןעדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ,טגָאז רע סָאװ רַאפרעד ,ןערָאװ

 םהיא ףראד ןעמ .ןענעגונַאב טנעמלעטעס םעד טימ ךיז ןעמ

 ,"טייהראוו, יד ןעטעב ןהענ ףרַאד ןעמ ןוא ,ןעמַאדרַאפ ראפרעד

 ענינייא ןעירשענ ןעבָאה יוזא .קיירטס םעד ןערהיפ לָאז יז ןַא

 ןעמעוו רַאפ ,ןעשנעמ םתס ענינייא ןוא ,ענעדירפוצנוא יד ןופ

 רעטנעצ רעד ןערעוו וצ טייהנעגעלעגנ עטונ ַא ןיא טנעמַאמ אזא

 .ןעננאנעגטימ ייז טימ זיא עסַאמ יד ןוא .טייקמאזקרעמפיוא ןופ

 ןופ ,לָאה ינעמעט ןופ ןאנרא רעד ןעוועג זיא ?טייהרַאװ, יד

 -- ,אקירעמא ןיא עיצאזינַאנרָא רעשיטילָאּפ רעטסעטּפורָאק רעד

 ןופ טפנוקנייא ןעניוצעג טָאה עכלעוו ,לָאה ינעמעט רעד ןופ

 רעד ןופ ;רעכערבראפ יײלרעלַא ןופ ןוא רעזײה-סנָאיצוטיטסָארּפ
 ניצומש זיא סאוו ,ץֵלֵא טריטנעזערּפער טָאה עכלעוו ,לָאה ינעמעט

 עבלעזיד טָאה רעהירפ נָאט ַא טימ .ןעבעל ןעשיטילָאּפ םעד ןיא

 ,רעהירפ טַאנָאמ עכילטע טימ ; רענדער ערעזנוא טרידָאלּפַא עסַאמ

 -רעד ןופ עליפ ןעבָאה ,עינאּפמאק ?האוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןוא ןעיירעּפמול ערהיא טימ ינעמעט טמַאדרַאפ עסַאמ רעבלעז

 .ןעטַאדידנַאק עשיטסילאיצַאס יד רַאפ ארוח ןעירשעג

 סאוו ,עכלעזא ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עזיד ןעשיווצ

 ןעמוק לָאז ךיא ,ןעטעב ךימ ןעמוקעג רעהירפ נָאט ַא טימ ןענייז
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 רעד וצ ןעירשעג ייז ןעבָאה טציא .,סרעקיירטפ יד ןעריסערדַא

 .ןירערהיפ ןוא ןירעבעג-טַאר רעייז ןייז לָאז יז זא ,גנוטייצ-ינעמעט

 -רַאװ, רעד ןופ רעטסנעפ םענעפָא ןא ייב ךיז טָאה דלַאב

 ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןַאמ רעגנוי א ןעזיוװַאב עיצקאדער "טייה
 ,םלוע םוצ ןעדייר

 רעד ןופ רעטמאעב רעד ,רעדנעלַאה סיאול ןעוועג זיא סָאד
 -עג טנעוַא ןעגירָאפ זיא רעכלעוו ,"סרָאליעט ווא דוהרעדָארב,

 רע .ןע'ניטשדלָאג קייא טימ ןעמַאזוצ סיִפֶא ןיא רימ ייב ןעוו

 -רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ראפ עדער ַא ןעטלַאהעג טציא טָאה

 םעד ןעמעננָא טינ ןעסייהעג ייז טָאה רע .ןעסיורד ןיא טלעמַאז

 .ןעקיירטס רעטייוו ןוא ,טנעמלעטעס

 -ךָאפ , ןופ רענגנעג א ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש זיא רעדנעלָאה

 טינ ךיוא ןוא ,ןעטייהנענעלעגנא ןאינוי בילוצ טינ רעבָא ,"סטרעוו

 -עג טָאה ןידרָאנ בקעי תעשב ןעטקנוּפדנַאטש עשיטילָאּפ בילוצ

 טציא ןוא ,רענייז רעננעהנָא רעסייה ַא ןעוועג רע ןיא ,טבעל

 א ןעװעג ןיא רע ,טסינידרָאג רעסייה א ןעוועג ךיוא רע זיא

 עטרעטסיײגַאב ןֹופ בולק ַא) "?לעקריוס ןידרָאג, םעד ןופ דילגטימ
 ןיימ ןענישרע זיא "סטרעוװרָאפ, ןיא טניז ןוא .(ןעטפינידרָאג

 ןיא) קרעו עשיטאמארד ס'ןידרָאנ ןעגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עירעס

 סעשזדייּפ ,"רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב ןעטרעפ חעז ,1908 רהָאי
 -רַאפ ןעוועג "?עקריוס, רעצנַאג רעד ןוא רע זיא ,(020--821
 טָאה "טיײהרַאװ, יד יו ױזַא ."ןעטסיסטרעוװרָאפ,-יטנַא עטנערב

 םתס זנוא ןוא "סטרעורָאפ, ןעגעג טציטשעג קרַאטש ןע'נידרָאג

 .ןַאגרָא "ס'לעקריוס , םעד ןעוועג ?טייהרַאװ, יד זיא ,טריקַאטַא

 ,ןע'נייטשדלָאנ קייא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקענ רימ וצ זיא רע ןעוו
 בָאה ךיא .טאהעג טשינ ףירנַאב ןייק םעד ןענעוו ךיא בָאה

 .ןעמָאנ ןייז טסואווענ טינ רַאגָאז
 * א *

 וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז דוארק רעד טָאה ?טייהרַאװ, רעד ןופ
 זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד סָאװ .גנידליב "סטרעוורָאפ, רעד

 -רָאפ, (ןענידגָאטנוז) ןעגידנעגרָאמ םעד ןיא טעטכירַאב ןעוועג

 .ןהעז דלַאב ןעלעוו רימ יו ,"סטרעוו
 א א *
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 ןעט2 םעד ,"סטרעוורָאפפ רעמונ ןעגידנעגרָאמ םעד ןיא

 עסיורג טימ טקורדעג ןעוועג שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא זיא ,ץרעמ

 | : רעטרעוו

 טימ טייחנעדירפוצנוא ,רעדיינש יד ייב גנוגערפיוא עסיורג,
 | ."טנעמלעטעס םעד

 :טלהעצרעד טרעוו טכירַאב םעד ןיא

 ןיא ןעגנוריסאּפ עסיורג ןופ גָאט א ןעוועג ןיא ןעטכענ,

 טלעטעסעג ןיא קיירטס רעד זַא ,סעיינ יד .קיירטס רעדיינש םעד
 ןוא גנושַאררעביא ןַא ןעוועג רעטייברא יד רַאפ ןיא ,ןעראוועג
 -ייז סאוו ,יד ןעשיווצ ייס גנוגערפיוא עסיורג טכאזרואראפ טָאה
 טימ ןענייז סָאװ ,יד ןעשיווצ ייס ,ןעדירפוצ סעיינ רעד טימ ןענ
 -עט רהעמ ןעוועג ןענייז ענעדירפוצנוא יד .,ןעדירפוצ טינ רהיא
 ענעדירפוצ יד יוװ ,טייהנעדירפוצנוא רעייז ןעקידדסיוא ןיא ניט
 רעקיירטס יד ואוו ,סלָאה יד ןיא .טייהנעדירפוצ רעייז טימ
 סרעטראווקדעה יד םורא ןוא ןעטירטס יד ןיא ,ךיז ןעלמאזראפ
 הירפ רעד ןיא ךיילג ךיז ןעבָאה ,סעטימָאק ענעדישראפ יד ןופ
 טריטַאבעד ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ תונחמ עסיורג טלעמאזראפ
 יד טייו יו ,ענארפ יד ןוא ,טנעמלעטעס םעד ןופ ןעטקנוּפ יד
 ןענייז ענעדירפוצ יד ןעשיווצ .טלעדנַאהעג טוג ןעבָאה רערהיפ
 עטלעטעסענ-טינ עסיורג יד ןופ רעטיײברַא יד ןעוועג סנעטסיימ
 יד ןעװעג סנעטסיימ ןענייז טנעמלעטעס םעד ןעגעג .רעּפעש
 ,רעּפעש עטלעטעסעגנ יד ןופ רעטייברא

 עסיורנ ןעלמַאזרַאפ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ףלעווצ רעגײזַא
 ןיירא ןענייז עליפ ,"סטרעוװרָאפ , ןופ סיפֶא םעד םורא סדוארק
 ,סלָאה יד ןיא ןוא (רעמיצ-רעדָאפ) יבָאל רעד ןיא דיַאסניא
 םעד ןעגעג ןעצעה ןעמונעג ןעבָאה עטלעמַאזרַאפ יד ןופ עגינייא
 .טנעמלעטעס םעד ןענעוו גנורעלקרע רעזנוא ראפ ?סטרעוורָאפ
 -ייא .ןעטַאטלוזער טכארבעג עצעה יד טָאה טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ

 סואדניו ןעכערב ןעמונעג ןעבָאה עטצעהענפיוא יד ןופ ענינ
 -פא ייז טָאהעג טייצ ןעבָאה ענירביא יד רעדייא ןוא ,(רעטסנעפ)
 עסיורג יד ןופ ןעביוש יד טצעזענסיוא ייז ןעבָאה ,ןעטלַאהוצ
 סָאװ ָאטינ זיא טייברא רעכילדנעש רעזיד ןענעוו .,ןעריט טנָארּפ
 ַא טכאמעג סָאד טָאה טיילאינוי ע'תמא יד ףיוא ןעדייר וצ
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 טמאדראפ קיטשי-םָארגַאּפ עזיד ןעבָאה ייז ןוא ,קורדנייא ןע'סואימ

 ,םינ ןעהעטשרַאפ סָאװ ,ןעשנעמ רָאנ ןעוט יוזא .,ןרָאצ טימ

 עכלעזא ןיא טינ ןעביולג טייל-ןאינוי .ןאינוי א טסייה סע סָאװ

 | * ,ןעטנעמונרַא

 -נואווצעג טָאה גנונערפיוא יד זא ,טלהעצרעד טרעוו רעטייוו

 -ריאוו טנעמראג דעטיינוי רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע יד ןענ

 ןא ,רעטייברא יד וצ גנורעלקרע ןַא ןעזָאלוצסיורא ןאינוי סרעק

 רערהיפ יד ןענָאז ייברעד זא ;טצעזענטרָאפ טרעוו קיירטס רעד

 ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ףמַאק רעד סָאד ,קיירטס םעד ןופ

 -עב ןייק סָאד ,טלהיפעג ןעבָאה ייז זַא ןוא ,עגַאֿל רעטכעלש

 רעד ןעװ וליפא ,ןעטראוורע טינ ןעמ ןעק ןעגנוגנידַאב ערעס

 | .רועיש ַא ןהֶא ןעטלאהנָא לָאז קיירטס

 "סטרעוורָאפ, םעד ןיא ?עקיטרא-טייל רעגיסעמלענער רעד

 סָאד תורוש ערעדנא ןעשיווצ טלאהטנע ץרעמ ןעט2 ןופ רעמונ

 : עדנעגלָאפ

 סָאד .טנעמלעטעס םעד ןעבעגענרעביא ןעטכענ ןעבָאה רימ,

 ואוו ,סרערושטקעפונַאמ עסיורג יד טימ טנעמלעטעס םעד ,טסייה

 רעד ןא ,טגָאזעג ןעבָאה רימ (= טעטיראיַאמ יד טייברא סע

 רעבָא ,ןעלעוו ךיז טלָאװ סע יוװ ,רעטונג ַאזַא טינ זיא טנעמלעטעס

 -אמ טנעקענ טינ רעסעב ןעמ טָאה ןעדנעטשמוא יד רעטנוא זא

 ַא טימ ןוא ,ןאינוי ַא ןעבָאה וצ זיא עטסניטכיוו סָאד .ןעכ

 ןערעסעבראפ דיירט םעד ןעמ ןעק ,טנעמאדנופ ַא סלא ,ןָאינוי

 .ןערעסעברַאפ ןוא

 -ענפיוא רעדיינש לייט ַא טָאה גָאט ןופ ףיולרַאפ ןיא רעבָא,

 "סטרעוורָאפפ םֹוצ .טייהנעדירפוצנוא ןופ םערוטש א ןעביוה

 ןעבָאה ייז ןוא ,רעדיינש רעטרעדנוה ,ענילדנחעצ ןעמוקענ ןענייז

 "עג ןיא סע טריטסעטָארּפ "קרַאטש , ןעבָאה ייז ,טריטסעטָארּפ

 ,םראיל ַא ,יירשעג ַא ןעוו

 דנעזיוט גיסיירד יד ןֹופ לייט ַא ןעוועג ןענייז עֶּלַא עזיד,

 .ןיוש ןעטייברַא סאוו רעּפעש יד ןופ ,טסייה סָאד ,רעדיינש

 ןופ לעטירדיויוװצ רעביא ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטיראיַאמ וד (*

 .רעדיינש עלא
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 -םופ יד ,טינ ןעטייברא סָאװ ,יד ,ץלַא ךָאנ ןערעננוה סָאװ ,יד
 (*,טריטסעטָארּפ טינ ןעבָאה דנעזיוט גיצ

 םעד טימ טייהנעדירפוצ טקירדעגסיוא ןעבָאה עגירעגנוה יד
 -מוא עזיד רעטנוא ןעראוועג טכַאמעג ןיא סָאװ ,טנעמלעטעס
 .ןעדנעטש

 ---{  ןיוש טייברא רהיא לייוו ,ןעכָאק וצ ךיז ננירג זיא ךייא,
 ןוא ןעיורפ ערעזנוא, -- .ערעדנַא יד וצ טגָאזעג ייז ןעבָאה
 וצ ןהענקירוצ ריִמָאל ,רימ ןעניוועג ?עסיבַא .ןערעננוה רעדניק

 -עּפש זנוא יז טעוו ,ןאינוי רעזנוא יירט ןייז רימָאל ,טייברא רעד

 ,סטנעמלעטעס ערעסעב ןעבעג רעט

 טצעזעגטרָאפ ןעבָאה ,טכָאקעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד רעבָא,

 -ָאה ייז זא ,טייוו יוזא ןעננַאנעג ןענייז ייז ןוא ,ןעיירשענ ערעייז

 ןופ ןעריט טנָארפ יד ןיא ןעביוש עכילטע ןעכארבעגסיוא ןעב
 .גנידליב "סטרעוורָאפ, םעד

 ןעמ טּפַאכ ,ןעטנעמונרַא ערעסעב ןייק טינ טָאה ןעמ ןעומ

 | .ןעטנעמוגרַא עדנענָאלש וצ ךיז

 זא ,ןענָאז ךיילנ ָאד ריִמָאֹל ,רעטייוו ןעהענ רימ רעדייא,

 -לעטעס ןעזיד ןעמעננָא טינ רעדָא ןעמעננָא ןופ ענַארפ יד ביוא

 ןערעוו טמיטשענּפָא יז זומ ןאד ,ןערעוו טמיטשאב ףראד טנעמ

 יו ,שרעדנַא טינ ןוא .עגירעגנוה דנעזיוט ניצפופ יד ןופ זיולב

 --- גנומיטשּפָא עמייהעגנ ַא=) טָאלאב טערקיס ַא ךרוד
 ,טכערעג ןעוועג טינ טלָאװ סע .(ןעלטעצמיטש עטכַאמרַאפ טימ

 ,ןעמיטשַאב ןעלָאז ןיוש ןעטײברַא סָאוװ ,דנעזיוט ניסיירד יד ןעוו

 רעטייוו ןעלָאז ,דנעזיוט ניצפופ יד ,ערעדנא יד רָאנ ,ייז טינ זַא

 - .ןערעננוה

 ןעק ןאינוי רעקרַאטש ַא טימ .,ןאינוי יד זיא ךַאז-טּפיוה יד,

 -כיוו סָאד .ןעגנורעסעברַאפ ערעטייוו ןוא ערעטייוו ןעניוועג ןעמ

 ןעצעה טימ .עיצַאזינַאנרַא יד ןעכַאמ וצ קרַאטש זיא עטסגיט

 ץלא ףרַאד ןעמ .ןָאטּפוא טינרָאג ןעמ טעװ ךיז ןעכָאק ןוא

 -נוא יד ןיא ןעבירטרעביא קרַאטש ןעוועג ןענייז ןערעפיצ יד (*
 ךס א ןעוװעג ןעניוז ןערעפיצ ע'תמא יד .ףמשאק םעד ןופ ןעסערעט

 ןוא ,דנעזיומ טכא םורַא ךילנוישרהאוו ןעבָאה טלעטעסעג .רענעלק

 .דנעזווט 98 םורא ןעוועג ןענווו טלעמעסעג טינ
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 ןיא ץלַא ןוא ,ץלַא ךיז טלַאפוצ טינ זא ,ןעסַאלעג ןערעלקַאב

 ",ןערָאלרַאפ

 -ענּפָא ןעװעג זיא ,לעקיטרַא-טייל םעד ןופ ?ייט ַא סא

 רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ עיצַאמַאלקַארּפ יד טקורד

 לָאז ןעמ ןא ,טרעדָאּפעג טָאה עכלעוו ,סרָאליעט ווא דוהרעדָארב

 -לָאפ יד ךיז ןעניפעג ףור ןעזיד ןיא ,קיירטס םעד ןעצעזטראפ

 : | : תורוש עדנעג

 וצ טינ ןענערָאװ וצ ךייא טכילפ יד ךיז ףיוא ןעלהיפ רימ,

 -וצ ןהעג וצ טינ ןוא ,ןעגָאז ןעגנוטייצ יד סָאװ ,םעד ףיוא ןעקוק

 ,קיירטס םעד ןעצעזטרָאפ ןעלעו ריס .טייברא רעד וצ קיר

 רימ .ןעהור טינ ןעלעוו רימ ,סעכילנעמ ץלא ןָאט ןעלעוו רימ

 -רעד טינ ןעלעוו רימ ןוא ,קראי וינ ץנאג ןערעדורפיוא ןעלעוו

 ןענעק רימ .ןערעװ ןעגנַאגַאב לָאז ןעכערברַאפ ַאזַא זא ,ןעזָאל

 ןעראוועג םכאמעג ןיא סָאװ ,טנעמלעטעס ןייק ןענעקרענא טינ

 ןייק ןענעקרענא טינ ןענעק רימ .ןעסיוו סנעמעלא רעזנוא ןהָא

 רעזנוא ןופ גנונעקרענא יד טינ טריטנַארַאג רעכלעוו ,טנעמלעטעס

 ןעפמעק ןעלעוו רימ ,ןעכָאװ ןיינ טפמעקעג ןעבָאה רימ .ןאינוי

 ןעגנורעדָאפ עטכערעג ערעזנוא זיב ,טולב ןעּפָארט ןעטצעל ן'זיב

 ."ןערעוו ןענואוועג ןעלעוו

 -ייצ יד סָאװ ,םעד ףיוא ןעקוק וצ טינ, רעטרעוו יד טימ

 -או ."סטרעװהָאפ , םעד ךילריטַאנ ןעמ טניימ ,"ןעגָאז ןעגנוט

 -רענָאיצולָאװער, ץנאג טלעטשעג ךיז טָאה "טייהרַאװ, יד םיר

 ,טנעמלעטעס םעד ןעגענ "ניסעמ

 ,עסַאמ רענעדירפוצנוא רעד ןופ לייט םעד טפערטַאבנַא סָאװ

 ןעבָאה ,ןאינוי רעד ןופ ריטרַאוװק טּפיוה רעד וצ קעװַא זיא סָאװ

 ןעטרָאד ןעמ טָאה ןעביוש ןייק ןוא ,ייצילַאּפ ןענופעג ןעטרָאד ייז

 | .ןעכָארבעג טינ

8 

 .?ץיצולָאװער א,

 .ןופ ,טסייה סָאד ,גָאט ןענידרעהירפ םעד ןופ ?טייהרַאװ, יד

 ןעסיורג ַא טימ טכירַאב ַא טַאהעג טָאה ,ץרעמ ןעט1 םעד ,תבש

 -יינש ןעצנַאג םעד ןעלטעס, :סמולָאק ריפ רעביא טפירשפיוא
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 ,טרעלקרע ןעוועג זיא ?לעּפעק , רעטנוא ןַא ןיא ןוא ;?קיירטס רעד

 םעד ןעלעוו סרעקיירטס יד ביוא ,טמיטשַאב טינ ךָאנ זיא סע זא |

 -רוק ץנאנ א ןעוועג זיא טכירַאב רעד .ןעמעננָא טנעמלעטעס

 טלעטשענסיױרַא ךיז טָאה סע יו .רעטמיטשַאבנוא ןא ןוא רעצ

 טרינַאפעלעט טנעװא גָאטיירפ רעדנעלָאה סיאול טָאה ,רעהכָאנ

 ןענייז רעדיינש יד זא ,"טייחראוופ רעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ

 םהיא ןעלעוו ייז ןא ןוא ,ןעדירפוצ טינ טנעמלעטעס םעד טימ

 -רַאװ, יד טָאה ,טָאר ןייז ףיוא .ןענעקרענא טינ ךילניישרַאוװ

 ביוא ,טמיטשַאב טינ ךָאנ ןיא סע זא ,טלעטשעגוצ סָאד ?טייה

 .ןעמעננָא סימָארּפמָאק םעד ןעלעוו סרעקיירטפ יד

 "ּפָאק, ַא טַאהעג ןיוש ?טייהרַאװ, יד טָאה גָאטנוז םענעי

 :ןעבַאטשכוב עטסערג יד טימ שזדייּפ רעצנַאו רעד רעביא

 ".קיירטס רעדיינש ןיא ןָאיצולָאװער

 :ןענַאטשעג זיא לעּפעק-רעטנוא ןא ןיא ןוא

 ,טנעמלעטעס םעד טפרַאוװרַאפ סרָאליעט ווֶא דוהרעדָארב יד,

 רעטנוא ןוא ,"דיירט םעד רַאפ קילנמוא ןא ןוא דנַאש ַא סלא

 : תורוש יד ןעגיוצעג ךיז ןעבָאה םעד

 סיפִא םעד ראפ גנורעטסייגַאב ןופ סענעצס עדנעגערפיוא ,

 ."טייהרַאו, רעד ןופ

 : טקורדעג ןעוועג זיא רעטרעוו עניילק טימ

 ."סטרעוװורָאפ , ןופ רעטסנעפ יד ןעכערב ּפעקדץיה עגינייא ,,

 -רעוו עדנעגלַאפ יד טימ ןָא ךיז טגנַאפ אפוג טכירַאב רעד

 : רעט

 טזָאל סאוו ,גנוטסירטנע ןוא גנורעטיברע רעטסערג רעד טימ,

 "יינש רעדנעזיוט רענילדנהעצ יד ןעבָאה ,ןעביירשאב טינרָאנ ךיז

 ",טנעמלעטעס םעד ןעזיווענקירוצ ןַאמ ןייא יוװ סרעקיירטס רעד

 רָאנ ,טייקנעדירפוצנוא ןייק ,סעכ ןייק ןעוועגנ טינ זיא סע,

 טינ לָאמ ןייק ךָאנ סָאד טָאה קראי וינ ,ןָאיצולָאװער ערַאװ ַא

 -עג ןעבָאה סָאװ ,סעיצולָאװער עסיורג יד ןיא רָאנ .ןהעזענ

 סָאװ ,סָאד ןעמוקענרָאפ זיא ,רעדנעל ןופ עטכישענ יד טרעדנע

 .קרָאי וינ ןיא טריסַאּפ גָאט ןעצנַאנ םעד ,תבש ,ןעטכענ טָאה

 -ייצ ןוא רעדנעזיוט טנעגעגַאב רהיא טָאה טירש ןוא טירט ףיוא
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 ןעבָאה סָאװ ,סרעקיירטס רעדיינש רעדנעזיוט רעגילדנעצ זייוונעט

 " ,טייקגיטכערעג טרעדָאפעג

 ןופ רעטנעצ רעד ,'טייהרַאוו יד, ;??עּפעק, א טמוק ןַאד

 ,"ןאיצולָאװער רעד

 סרישט ירט, ןעירשעג טָאה ןעמ יו ,טלהעצרעד טרעוו סע

 רעלימ לָאז, ,"רָאטקאדער רהיא רַאפ ןוא ?טייחרַאװ, רעד ראפ

 -רע טרעװ ןַאד "!ן'רעלימ ראפ ארוה, ?!עדער ַא ןעטלַאה

 : טרעלק

 ןאד ןיא ?טייהרַאװ, רעד ןופ רָאטקאדער רעד רעבכָא,

 רעד ןופ עטמאעב יד ןופ רענייא טָאה ,ןעוועג טינ סיפָא ןיא

 -לעוו ,סרָאליעט ווא דוהרעדָארב רעד ןופ ,רעדנעלָאה .5 ,ןאיגוי

 ךיז ,"טייהרַאוו, רעד ןופ סיּפָא ןיא ןענופענ ןאד ךיז טָאה רעכ

 רע ןוא ,רעטסנעפ םענעפָא םעד ייב סרעקיירטס יד רַאפ ןעזיווַאב

 טשרע ךיז טגנַאפ קיירטס רעד ןזַא ,עפַאמ יד טרעכיזרַאפ טָאה
 ."ןא

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רהעז ןעוועגנ זיא ןעביירש טרַא רעזיד

 ןעמ זא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טלָאװ ,סָאד גידנעזעל .,ןע'רעלימ

 ןעטרעפ םעד ןיא .קראי וינ ןיא ןעדַאקירַאב טלעטשעגנפיוא טָאה

 (904--963 סעשזדייּפ) "ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב , יד ןופ דנַאב

 טלעטש רעלימ .ל .טרָאס ןעבלעזמעד ןופ ןרעטסומ ךיז ןעניפעג

 ןעצנַאג ַא רעביא ןעבַאטשכוב עטסערנ יד טימ ?לעּפעק, ַא קעוַא

 : שֵזדייֵּפ

 רעד ןופ ןוא ."ןעמַאלפ ןיא זיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד,

 ,תויתוא ערענעלק ליפ טימ טקורדענ זיא עכלעוו ,הרוש רעטסקענ

 ןרָאצ ןופ ןעמַאלפ ןענייז ןעמַאלפ יד זא ,ךיז רהיא טסיוורעד

 -עגנָא טלענ רַאפ טָאה יז סָאװ רַאפ ,?טַאלבעגַאט , רעד ףיוא

 גידנעהעגייברַאפ) .ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד רעד ןעניד וצ ןעטָאב

 ןָאטעג "טייהרַאװ, סרעלימ טָאה טציא זַא ,ןעקרעמַאב וצ זיא

 טמערוטשעג ױזַא 1902 ןיא טָאה רע סָאװ רַאפ ,סָאד טקנופ

 .(ינַאמַאט טנידעג גנונױלַאב רַאפ -- "?טַאלבעגַאט , רעד ןענעג

 -רעוו יד ,ליּפשייב םוצ ,ךיוא ָאד ןענייז שיטסירעטקַאראכ

 -נעזיוט טנעגענַאב ןעמ טָאה טירש ןוא טירט ףיוא  זא ,רעט

 ."רעדנעזיוט רעגילדנעצ זייוונעטייצ ןוא רעד
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 עדייבעג-"סטרעוװרָאפ, רעד ןיא יירעכערב-ןעביוש רעד ןענעוו

 ףיוא ךָאד רעבָא ,טקַאט טימ טעטכירַאב ?טייהרַאװ , יד טָאה

 : רענייטש רהיא

 -ענ יז טָאה --- ,ןעוועג ךילדיימראפנוא ,ךילריטַאנ ,זיא סע,

 יא ןעניפענ ךיז ןעלָאז עסַאמ רעסיורג ַאזַא ןיא זא --- ,טגָאז

 עכלעזא ,ןערילָארטנַאק טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ענינ

 -ראד ןֹוא ?סטרעוװרָאפ, ןופ סיּפֶא ןיא ןעסירעגניירַא ךיז ןעבָאה

 ןעכָארבוצ ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ןברוח א טכאמעגנא ןעט

 ןעבָאה ייז ?יפיוו ,ננידליב ?סטרעוורָאפ , ןופ רעטסנעפ ?יפיוזא

 -ַאב רערהיפ יד ןוא רעקיירטס עסאמ עסיורנ יד .טנעקעג רָאנ

 "ןהעש טינ ןוא ךילדעש ןזיא קיטקַאט אזא ,סָאד ןערעיוד

 -ָאו ,טנַאה רעלופ ַא טימ ןעבירטרעביא זיא טכירַאב רעד

 טָאה ,ריט טנַארפ רעד ןיא שינעכערב-ןעביוש רעד רעסיוא םיר

 ,טכַאמעג טינ ןברוח םוש ןייק ןעמ

 "טייהראוװ, רעמונ ןעבלעזמעד ןיא לעקיטרַא-טייל ס'רעלימ

 -רַאפ רע .ךילנהעווענ יו ,ץַאלּפ ?יפוזַא לָאמ ייווצ טמענראפ

 ףיוא רע זיא ןעבירשעג ןוא ,סמולָאק ריפ' ןופ ץַאלּפ םעד טמענ

 ָאד בָאה ךיא סאוו ,תורוש עכילטע יד יוו ,רענייטש ןעבלעזמעד

 ,םעד ןעגעוו רעדָא ,"ןאיצולאווער , רעד ןענעוו טכארבעג ןעביוא

 רעביא ָאד ןעקורד רימ ."ןעמַאלפ ןיא ןזיא ?ָאטרַאוװק רעד , זַא

 ןופ לעטסקעז רעדָא לעטפניפ ןעטשרע םעד טרָאװ ןיא טרָאװ

 :ןיא טפירשרעביא רעד ,לעקיטרַא-טייל ןעגידמולַאק-ריפ ןעזיד
 עדנעגלָאפ יד ןעמוק ןַאד ?!טייברַא רעד וצ טינ טהעג,

 : תורוש

 רעסיורג א ןעשיווצ טסנלעז ךיז ,רעזעל ,רָאפ ךייא טלעטש ,

 א ןיא ףיש רענילק א ףיוא ןעשנעמטימ ערעייא ןופ עסַאמ

 .םי ןענידמרוטש ,ןעדנעזיורב

 ןיא רהיא טייז טא ,סנעקלָאוװ יד ןיא ךיוה רהיא טייז טָא,

 ,רעסַאװ גראב רעכילרעדיוש א טמוק טָא ,טייקניבייא ןופ םוהת

 ַא ךייא טוט טא ןוא ,ןעקנירטראפ ,ןעסינרַאֿפ ךייַא טעװ סָאװ

 .סיפ ערעייא רעטנוא ץלַא טכַארק סע ןוא ,זלעפ א ףיוא רעדיילש

 ,טגידנעעג ןיוש זיא ץלַא ,ךיז טכַאד ךייא

 ,ךיז טהיצ גָאט ַא טינ ןוא העש ַא טינ ,טונימ א טינ ןוא,
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 ןוא לעמיה ןעשיווצ ךייא טלַאה סָאװ ,עינָאנַא יד ךיז טּפעלש
 -טיוט רעזיד ,שינרעטַאמ עזיד ךיז טהיצ ךָאו א .,דרע רעד

 ַא רעדיו ןוא ,ךָאװ א רעדיוו ןוא ,ךָאו ַא ךָאנ ןוא ,טסגנַא

 -בלַאה ןעזיד ןופ ךָאו א רעדיװ ןוא ,ךָאו ַא ךָאנ ןוא ,ךָאװ

 טימ שינרעטַאמ רעכילשנעמנוא רעזיד ןופ ,ףמַאק ןעגיניזנהַאו

 .ןעבעל ןופ אנוש םעד

 ,ףמַאק ןופ ןעכָאו ןהעצ עכילקערש ,ןעכָאװ עגנַאל ןחעצ,

 ןופ ,טלעק רעדנעסייב ןופ ,טיונ ,רעגנוה ןופ ,גנוגנערטשנא ןופ

 ,ןעלאווק-רעדניק ,ןערהערט-ןעיורפ ןופ ,גנולפייווצרַאפ ןוא רעפּפָא

 -ייא עכילדנענוא ןהעצ יו ,ןעכָאװ עגנַאל ןהעצ ,,,יירשענ-ןעשנעמ

 ! ןעטייקניב

 ...שטשילב א ,רעמיש ַא ..,טייוו ץנאנ ,טייוו ,ךילסילש ןוא ,

 ...ךייא וצ ךיז ןענָארט ןעבעל ןעשלעמיה ןופ רענעט עסיז ...דנַאל

 ..ניז רעטמיורטעג רעד ...קעווצ רעטעטראוורע רעד ...גנוטער

 יד ,עסיז יד ,ףמאק ןעטנידנעעג םעד ןופ הרושב עכילהערפ יד

 -יא ןעטכייררע ןופ ,ןוחצנ ןעטרעייפענ ןופ גנונפָאה עכילקילג

 ,..לאעד

 ..תובהלתה ןופ ,דיירפ ןופ ןעננירּפש וצ ןָא טביוה רהיא,

 ןעדנעשיורַאב םעד ןיא ןעניוא ערעייא ןופ ךיז ןעסיג ןערהערט

 טמענ רהיא .טייקגילעזקילג םענענופעג םעד ןופ ןייזטסואווַאב
 ,ןערייל ןיא עדניירפ ערעייא ,ףמאק ןיא םירבח ערעייא םורא

 ןופ רערישרַאמ:טימ ,רעטיירטש-טימ ערעייא טימ ךיז טשוק רהיא

 ...א יו ...החמש

 ,טרָאװ ןייק !העוװ לָאמ רעדנעזיוט !ךייא זיא העוו ,א,

 סָאד ןעבענרעביא טינ ןעק ,דליב ןייק ,ןעכייצ ןייק ,ךארּפש ןייק

 ןעגיוצעגנ ךייא טָאה סָאװ ,טכיל עדנערעמיש סָאד  ,ענעהעשעג

 יד ..גנַאלש ַא ןופ ניוא עדנעשטסילב סָאד זיא ,ןעטייוו ןופ

 יד ןענייז סָאד ,לעמיה ןופ ןעגנולקעג ןעבָאה סָאװ ,רענעט עסיז

 ןיא ץְלַא ,ענירעביא סָאד ..רעטסנַאמ ַא ןופ ןהייצ עדנעּפירקס

 ,..םיוט ןוא םוניהג ,יירעפַאלקש ,עדנַאש ,ננוטסיוורַאפ

 -נעמ עלא עזיד ןיא טסבלעז ךיז ,רעזעל ,רָאפ ךיז טלעטש ,

 ןעננוצלעומוא-ץראה ,ןעננוטראווררע ,ןעננומיטש ,ןענַאל עכיל

 טסבלעז רהיא ןא ,רָאפ ךיז טלעטש .ןעיסלואוונַאק-טסיינ ןוא
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 ,עעדיא עניילק א ןענירק טעוװ רהיא ןוא ,סעלא סָאד ךרוד טכאמ
 גָאט ןעצנאנ םעד ,תבש ,טנייה ןיא סָאװ ,ףירנַאב םעניילק א
 ןופ תומשנ יד ןיא ,רעצרעה יד ןיא ,ּפעק יד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ,טלייטעגטימ יז טָאה ןעמ ןעוו ,רעדיינש דנעזיוט טרעדנוה יד

 ןעניכָאװ-ןהעצ ןעסיורג רעייז ךָאנ ןענואוועגנ ןעבָאה ייז סָאװ

 | ,"קיירטס

 "הצילמ , עכילדנענוא יד טהעטשַאב ,טהעז רעזעל רעד יו

 -יטנע עסיורג ַא ןיא טנעמלעטעס רעד זא ,גנוטּפיוהַאב א ןיא

 .גנוש

 "ירפוצ ןענייז סרעקיירטס יד ןופ ?עטירד-ייווצ יוז רחעמ זַא

 -רַאטייל רעד טינ טנַאמרעד סָאד ,טנעמלעטעס םעד טימ ןעד

 -ייז עֶלַא ייז -- ,רעדיינש דנעזיוט טרעדנוה  .רעביירש לעקיט

 ןיא ,טכירַאב םעד ןיא ןוא .רע טנָאז ,"טשיוטנע רעטיב ןענ

 -יינש יד זא ,טלהעצרעד טרעוו ,"טייהרַאװ, רעמונ רעבלעז םעד

 ..ןַאמ ןייא יו, ,ןעפרָאװראפ טנעמלעטעס םעד ןעבָאה רעד

 עצעה יד .ענידרעטייו סָאד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ

 טימ טבעװעגכרוד ןיא לעקיטרַא רעד .סיואכרוד טהייזעג טרעוו

 "טייהרַאוװ, יד רעכלעוו טימ ,עינָאנאמעד טרָאז רעלעיצעּפס רעד

 .לופ ןעוועג רעמיא זיא

 יד ןופ ?אזקיש םעד ןענעוו ךיז טָאה גנוטייצ ינעמעט יד

 יד טָאה ןענעו טרהיא ןופ ךילריטַאנ ,טרעמיקענ טינ רעדיינש

 רהיא ןֹופ ןעסערעטניא יד ןיא .טוּפאק ןהענ טנעמעג ןאינוי

 ."רענָאיצולַאװער, ןעראוועג יז זיא עיצאסנעס רעשינַאנאמעד

 .ןעקיירטס טינ רעטייוו ןעק ןאינוי יד זא ,טסואווענ טוג טָאה יז
 א ** *

 טימ ,ןעדלָאמענ ?"טיײהרַאװ, יד טָאה ,קייטסימ א ךרוד

 ,סוקרַאמ ףעזָאשזד ,ריקנַאב רעשידיא רעד זא ,רעטרעוו עפיורגנ

 טכאמעג טָאה עכלעוו ,עטימָאק רעיירד רעד ןופ רענייא זיא

 זא ,ןעווענ ןיא טַָאטלוזער רעד .טנעמלעטעס-סימָארּפמָאק םעד

 -ולָאװער, יד טכַאמענ ןעבָאה סָאוו ,סענַאיוב יד ןופ עכילטע

 ןיא ןעביוש יד ןעכָארבוצ ןעבָאה ,"סטרעוװרָאפ , ןיא ?עיצ

 "טייחרַאװ, יד טָאה ןענרָאמ ףיוא .ךיוא קנַאב סע'סוקרַאמ

 -ָאשזד טינ זא -- ,טכַאמענ טָאה יז סָאװ ,תועט םעד טרעלקרע
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 רָאנ ,עטימָאק רעיירד רעד ןֹופ דילנטימ רעד זיא סוקרַאמ ףעז

 .ססרַאמ .מ סוקרַאמ

* * +* 

 -מורַא ךיז ןעבָאה ןעביוש ענעכַארבעגסיױוא ערעזנוא ןעגעוו

 זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ .טדָאטש ןיא ןעציוו ןענָארטענ

 הרבח, ןענופעג ךיוא ךיז ןעבָאה סקיירטס עגידרעהירפ ןיא

 ייב ןעביוש יד ןעכערבוצסיוא טעשארטסענ ןעבָאה סאוו ,"טייל

 ,סבעקס ןעוועג טושּפ סָאד ןענייז ןעלַאפ עסיוועג ןיא) זנוא

 ,"תוצע, ןעבעגענ טציא זנוא ןעמ טָאה ,ָאזלא .,(רעכערבקיירטס

 ,רעטעּפש ןוא .רעזעלג ןענידנעטש ַא ןעטלַאה ןעלָאז רימ זא

 עשירדיא ייב קיירטס א ןעכערבסיוא טנעלפ סע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ףראד "סטרעוװרָאפ, רעד ,ונ, :ןעגָאז ןעמ טנעלפ ,רעטייברא
 ,"רעזעלגנ ַא ןעטיירגנָא ןיוש
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 .גָאמנוז רעגידמערוטש ַא

 זא ,טסואוועג ןעמ טָאה ננונעװַאב רעטייברַא רעד ןיא

 -עוו וצ טצעזעגטרָאפ דנַאטשמיא טינ זיא קיירטס רעדיינש רעד

 ניטסניג טולָאסבא ןעוועג זיא גנוניימ עניימענלַא יד ןוא .ןער

 ןעמוקעגנא זנוא ןענייז ןעטייז עלא ןופ .גנולעטש רעזנוא וצ

 .ןעסורג עכילדניירפ

 סאוו ,המוהמ רעשינַאנאמעד רעד וצ דנַאטשרעדיװ ַא סלַא

 זיא ,עיצַאוטיס רעד ןיא טכַארבעגניירא טָאה ?"טייהרַאוו, יד

 ןעראוועג ןעפורעגנעמַאזוצ ,ץרעמ ןעט1 םעד ,טנעוװַא תבש םענעי

 ןוא סנאינוי עשידיא עלא ןופ רעהעטשרָאפ ןופ גנולמאזראפ א

 סעוװצ םעד טימ ,ננונעואב רעזנוא ןופ סעיצאזינַאנרַא ערעדנא

 וצ ןעמענניירא ענַאל יד לָאז סאוו ,עטימָאק א ןעלעטשוצנעמאזוצ
 ,טנעה יד ןיא ךיז

 -נוז ,ןעגרָאמ ףיוא ןעראוועג ןעפורעגנייא זיא גניטימ רעד

 ןָאטנילק 181 ,לָאה ןָאטנילק ןיא ,גָאטיײב ,ץרעמ ןעט2 םעד ,גָאט

 -ניטימ ןעראווענ טמיטשַאב ןענייז טייצ רעבלעזרעד ףיוא .טירטס

 -ייז ןעבָאה עכלעוו ,ןאינוי רעדיינש רעד ןופ סלַאקָאל ייווצ ןופ ןעג



 8 | קרָאודוינ ןוא קירוצ

 בָאה ךיא .גנידליב ?סטרעוורָאפ, רעד ןיא טָאהעג ןעננוציז ערע

 .ןעגניטימ יירד עזיד טריסערדַא גָאטנוז םענעי

 ךיא .גנידליב "סטרעוװרָאּפ , ןיא ןעננאגעג טשרעוצ ןיב ךיא

 טלעמאזראפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,לָאה ַא ןיא ןעמוקעגניירא ןיב

 ךימ טָאה םלוע רעד ,לאקָאל רעכַאמטסעװ םעד ןופ רעדילנגטימ
 רעציזרָאפ רעד ןוא ,ןעטנעמסירָאלּפא עניצרַאה טימ ןעמונעגפיוא

 רעטרעוװ עטשרע עניימ .טרָאוװ סָאד ןעבעגעג ךיילנ רימ טָאה

 -נא יד ןופ רענייא .,ךילדניירפ טסכעה טרעהעגסיוא ןעמ טָאה

 -דניירפ ַא טימ ךיוא רעבָא ,ןעכָארברעטנוא ךימ טָאה עדנעזעוו

 ןעבָאה סָאװ ,יד זא ,טרעלקרע ךילמענ ,טָאה רע .,קעווצ ןעכיל

 טמַאדרַאפ ןעמעלַא ןופ ןערעוו ,ןעביוש יד ןעכַארבעג ןעטכענ

 -םיוא טינ ךיז ןענעק עכלעוו ,ןעשנעמ סלַא ןוא ּפעקדץיה סלַא

 .נידנעטשנא ןערחיפ

 -מוא ננוקרעמַאב עדנעגלָאפ יד טכַאמענ ךיא בָאה םעד ףיוא

 ; רהעפעג

 ייז ןענעוו .סענאיוב ןענייז ,ןעביוש ןעכערב סָאוו ,יד,

 -קַארַאכ עטכישעג עזיד זיא ךָאד .ןעדייר וצ סאוו ָאטינ ןיא

 -נַא ןיא ןעביוש ןעכערב טינ ייז ןעהעג סָאװראפ ,שיטסירעט

 -רָאפ, רעד ןוא ,עדמערפ ןענייז ענעי ליוו ? סעיצקאדער ערעד

 -ַאמ א ייב ןוא ,עמַאמ יד זיא סָאד .רענענייא ןא זיא "סטרעוו

 .טינ יצ ,עטכערעג ַא זיא גנורעדָאפ יד יצ ,ןעמ טרעדָאפ ןעמ

 טכערב רעכלעוו ,ננוי רעבָארג א קָאנןב ַא ךיז טכַאמ סע ןעוו

 ?.,טיגראפ עמַאמ א .סיוא טינ ךיוא טכַאמ ,בוטש ןיא רעלעט

 רעד ןוא ,סַאּפש ןופ ןָאט ַא טימ טגָאזעג סָאד בָאה ךיא

 .טרידָאלּפא םירַאוװ ןוא טכאלעג ךילהערפ טָאה םלוע

 טדערענ בָאה ךיא .טקנוּפ םוצ ןעמוקענוצ ךיא ןיב ןַאד

 -רעד יד ןעבירשעג בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,טסייג ןעבלעז םעד ןיא

 .טנעמלעטעס סימָארּפמָאק םעד ןענעװו ןעלקיטרא עטנָאמ

 ןעמ םיראוו ,ןעדיר טוואור ּפע נ בָאה ךיא ,טנָאזעג רעניטכיר

 יד ףיֹוא בָאה ךיא .ןעכערברעטנוא ןעמונעג ךיילנ רימ טָאה

 -נוא רעטייוו רעבָא טָאה ןעמ .טרעפטנעענּפָא ןעננוכערברעטנוא

 ןעמיטש רהעמ ץלא ןוא ,רעזייב ץלא רעטייוו סָאװ ,ןעכָארברעט

 ןעלייט ענעדישראפ ןופ ןעגנולקעג טָאה סע .ןענַאטשעגוצ ןענייז
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 -עג ןיא סע .ןעירשעגרעביא ןעמעלַא בָאה ךיא ,לָאה םעד ןופ
 -נוללענ רימ זיא טונימ ַא ףיוא .המוהמ עדנעביױטרַאפ ַא ןערָאװ

 -רע בָאה ךיא .תולוק עניימ טימ ןעמעלא ןעליטשוצנייא ןעג

 עניטייז ןופ הנעט עשיגַאנאמעד יד ןזיא סע זָאלניז יו ,טרעלק

 עכילנעמנוא רעטנוא ןעקיירטס .רעטייוו ףראד ןעמ זא ,ןעשנעמ

 "עטלעטעסעג , יד ןענייז סע טכערעננוא יו ןוא ,ןעדנעטשמוא
 .ןעקיירטס רעטייוו לָאז ןעמ ,ןעגנורעדָאפ ערעייז טימ טייל-ןאינוי

 .רעהפיוא ןא ןהֶא --- ןעכָארברעטנוא רעדיוו רימ טָאה ןעמ

 רימ ךיז טָאה סע .ןעירשעג רעטייוו ךיא בָאה תוחכ עֶלַא טימ

 .עדער ןיימ ןענידנע וצ ןעבעגעננייא םיוק

 ןעטייוצ םייב טַאהעג ךיא בָאה גנורהאפרע עכילנהע ןא

 רָאלפ רעדנַא ןַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,נניטימ-רעדיינש

 "ייה א ןעמוקענסיורַא ןיב ךיא .עדייבעג "סטרעווהָאּפ, רעד ןופ

 .רעטעשטומעגסיוא ןא ,רעטציוושרַאפ ַא ,רעגירעז

 ןוא ,לָאה ןָאטנילק ןיא ןהעג וצ ןעוועג טייצ ןיוש זיא ןַאד

 ,ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ ייווצ .ןיהא ןעזָאלענקעװא ךיז בָאה ךיא

 רעד ןופ רעמיצ-רעדָאפ םעד ןיא ןענַאטשעג ןאד ןענייז עכלעוו

 -עצס יד טניואוועגייב ןעבָאה עכלעוו ןוא ,עדייבענ ?סטרעוורָאפ,

 -קירוצ טוװאורּפעג ךימ ןעבָאה ,ןעגניטימ ייוצ ענעי ייב סענ

 | : ןעטלאה

 ,טרעטַאמענסיוא טייז רהיא ,ןַאהַאק עסָאנעג ,טינ טהעג ---

 -ַָאה -- ,דנַאטשוצ ןעטסעב ןיא טינ ךָאד זיא טנוזעג רעייא ןוא

 .ט'הנעט'ענ רימ טימ ייז ןעב

 ןיא ייז ןופ רענייא ייז ןופ ןעסירעגסיורַא ךיז בָאה ךיא

 בָאה ךיא .,ןעטלאהראפ טוואורּפעג ךימ ןוא ןעפָאלענכָאנ רימ

 רימ ראפ זיא סע ניטיונ יו ,טרעלקרע םהיא ןוא טלעטשענּפָא ךיז

 .םעווא ןיב ןוא ,לָאה ןָאטנילק ןיא גניטימ םעד ןעדנעטא וצ

 -ראפ יד ןופ רעהעטשרָאפ ץוח א ,ןענייז לָאה ןָאטנילק ןיא

 -נעמ םתס ןעוועג ,סעיצַאזינַאנרָא ערעדנַא ןוא סנָאינוי ענעדיש

 .טרָאװ סָאד ןעבענענ רימ טָאה ןעמ .ננונעװַאב רעד ןֹופ ןעש

 םעד ןופ ענַאל יד ןערעלקרע ןוא ןערילעּפַא ןעמונעגנ בָאה ךיא
 ןילב םנה ,ןעכָארברעטנוא ךיוא רימ ןעמ טָאה ָאד ,קיירטס

 ןיא ןעסעזעג ןיא רעכלעוו ,ןאמרעגנוי ןייא .ןעמיטש עטלהעצעג
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 לעיצעּפס ךיז טָאה ,טייז רעקניפ רעד ןופ עהייר רעטשרע רעד

 , רעד ןופ ּפָארא ןיב ךיא .טנערעגפיוא ךימ טָאה סָאד .טכָאקעג

 וצ ןוא םהיא וצ רעטנעהענ ןעדייר ןענעק וצ םוא ,עמרָאפטַאלּפ

 ןעגנערטשוצנָא רעדיוו ןעגנואווצעג ןייז וצ טינ ןוא ,ערעדנַא יד

 רעד ןופ ,ןאראב בייא ןענַאטשעג זיא רימ ןעבָעל .עמיטש ןיימ

 -ייאראפ יד ֹוצ טאנעלעד א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןאינוי רעקעב

 רהעז ,סקואו ןעלעטימ ןופ .ןעטפַאשקרעװעגנ עשידיא עטנינ

 ,רעױמ ַא יװ טסעפ ,ןערעטלוש עטיירב טימ ,טיובעג טקַאּפמָאק

 ןייז םקערטשעגסיוא טָאה רע .ןהעג ןעזָאלעג טינ ךימ רע טָאה

 םימ יװ ,געוו םעד טמַאצרַאפ רימ ןוא םערָא ןערעווש ,ןעקרַאטש

 .ןעזייא ןַא

 טימ לַאג יד ןעסייר ךיז ןהעג ןעזָאל טינ ךייא ?עוװ ךיא --

 עסָאנעג ,טנוזעג רעייא טיה --- .טגָאזעג רע טָאה --- ,תושפנ עזיז

 .ןַאהַאק

 ךימ לָאז רע ,ןעטעבעגנייא םהיא ייב םיוק ךיז בָאה ךיא

 בָאה ךיא .עדער ןיימ טצעזעגטרָאפ בָאה ןוא ,ןהעגכרוד ןעזָאל

 ,טרילעּפַא ,טריטנעמונרַא ,ט'הנעט'עג ,טרעלקרע

 -םיֹוא עלייוו עלַא ןיא טייז רעקניל רעד ןופ ןאמרעגנוי רעד

 -נעכָאק ןוא גידנעיירש ,ןעכָארברעטנוא רימ ןוא ןעגנורּפשענ

 | .רעגייטש ןעדליוו ַא ףיוא ךיז ניד

 רעד ןופ דילנטימ א רהיא טייז ?רהיא טייז רעוו ---

 .תֹוחכ עלַא טימ ןעירשעגסיוא ךיא בָאה -- ?ןןאינוי

 .ןאינוי רעדיינש רעד ןופ דילנטימ ַא ןיב ךיא ,אי ,אי --

 ?אי ?תמא .?עטלעטעסעגנ , יד ןֹופ רהיא טייז אמתסמ ---

 בָאה ןאד .ןערָאװעג טלעמוטוצ רע זיא ענארפ רעזיד ייב

 ,לעכיב ןאינוי ןייז ןעזייוו רימ לָאז רע ,ןערעדאפ ןעמונעג ךיא

 ןעמיטש ענינייא רעבָא .ןענלָאפ וצ טלייאעג טינ ךיז טָאה רע

 רעייא טזייו ! לעכיב רעייא טזייוו, : ןעירשעגנ ןעבָאה לָאה ןופ

 ,לעכיב ןייז טגנַאלרעד גידנעליוװטינ רימ טָאה רע "!לעכיב

 ןעפורנֶא טזומעג ךיוא ןיוש גידנעליוזטינ רע טָאה ןַאד ןוא

 .טקיירטס רע ןעכלעוו ןענעג רעדָא ,טייברא רע ואוו ,ּפַאש םעד

 .םאש רעטלעטעסענ א ןעווענ זיא סע

 יו טנידרַאפ ןוא טייברא ןוא טציז רהיא !ַאהַא ---
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 ןעירשעג ךיא בָאה -- ,נָאט ַא לָאמ יירד טסע רהיא !סעשזד
 ךייא -- ,סעכ ןופ ךיז רעסיוא עװַאטקָא רעטסכעה רעד הףיוא
 רעטייוו ןעלָאז ,טינ ןעסע סָאװ ,יד זַא ,ןערעדרָאֿפ וצ טונ זיא

 !ךייא ראפ ןעקיירטס ןוא ןערעננוה
 ַ* א =

 -עג ךיז ךיא בָאה ,לָאה ןופ ןעמוקעגסיורַא ןיב ךיא ןעוו

 ךיא .ןעסירעגרעביא סעּפע ךיז טלָאװ רימ ןיא יוװ יוזא ,טלהיפ

 .רַאק א וצ ןהענוצ טנעקענ םיוק בָאה

 ךיא רעקנַארק א ,רעפַאלש א םייהחא ןעמוקענ ןיב ךיא

 בָאה ,טהורענּפָא טוג ךיז בָאה ךיא ןעו .טנעלענוצ ךיז בָאה
 ךָאנ ,הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא ןוא ,רעסעב טלהיפעג ךיז ךיא

 .רעסעב ךָאנ טלהיפענ ךיז ךיא בָאה ,ףָאלש ןעדנוטש ןהעצ

 ךיא ןיב ךילרעניא .ךילנהעוועג יו ,סיפֶא ןיא קעווא ןיב ךיא |

 רעד ןיא ןעטכענ יו ,דנאטשוצ ןעבלעז םעד ןיא ןעוועג טינ
 -מאזקרעמפיוא ןייק ןעקנַאשענ טינ רעבָא סָאד בָאה ךיא .,הירפ

 -וצ ןיוש ךיא ןיב טייהקנַארק-ןענָאמ ןערהָאי עלַא יד ןופ .טייק
 ןוא ןעמוק םירוסי יד זא ,קנאדענ םוצ ןעראוועג טניואוועג
 ;"םעט , םעיינ א ןעמוקַאב ייז ןעבָאה טציא ,תמא .קעווא ןעהענ

 .טאהענ טינ לָאמנייק רעהירפ ךיא בָאה נָאטהעװ טרָאס אזא

 -נָאז א רָאנ ,גָאטהעװו ןייק ןעוועג טינ ,ךילטנענייא ,זיא סע

 יו ,רעבָא ,טייקנעכַארקוצ רעגיטולב ןופ ?היפענ רערַאברעד
 .טכַאמעג טינ ןופרעד ךיא בָאה ןעזעוו ןעסיורנ ןייק ,טנָאזעג
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 -- .עטימָאק רעפניפ ַא -- .עטימָאק רעגיצנאווצ-ןוא-ףניפ א
 .קיירטס ןופ סולש --- .ןָאדנָאל ריאמ

 ןיא לָאה ןָאטנילק ןיא ננוטאראב רעד ןופ טאטלוזער רעד
 עטימָאק א ןעבילקענסיוא טָאה ןעמ סָאד ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 רעד ןופ ןעגייווצ ענעדישראפ ןופ רעהעטשרָאפ ,ןָאזרעּפ 25 ןופ

 ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז ןעשיווצ .גנונעוואב רעטייברא רעשידיא

 קיזייא קחצי יו ,ערהיא ןענָאזרעּפ עטסניטכיוו יד ןופ עגינייא

 -ןעּפ בָאקיישזד ,ןָאדנָאל ריאמ ,יקסוועשטניוו סיררָאמ ,שטיוורוה
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 םאיליוו ,ווָאקאילּפיש .א ,גרעבנעזָאר ,א ,שטייד ןהאשזד ,ןיק

 .רעדניה .ה ,ןייטשנייוו ,ב ,ןילרַאק

 וצ עטימָאק ַאזַא ןיא טייברא רעשיטקַארּפ רַאפ יו יױזַא

 ןופ עטימָאק-בָאס ַא ןעבילקעגסיוא ךיז ןופ 28 יד ןעבָאה ,םיורג

 ,ןָאדנָאל ריאמ ,שטייד ןהאשזד ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,ףניפ

 -לעװ ,רענעילַאטיא ןא) אידרַאװג אל ?אראפ ,ןיקנעּפ בָאקיישזד

 ןוא ,ןאינוי רעדיינש רעד ןופ רעיִאְל רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכ

 יאֹּפ םעד ןיא עלָאר ַא ןעליּפש ןעמונעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו

 .ד ןוא (רענַאקילבוּפער סלַא ,קרָאי וינ ןופ ןעבעל ןעשיטיל

 ."סרָאליעט ווא דוחרעדָארב, רעד ןופ יקסנישא

 ןופ ,גניטאק ןָאטלופ טרעבָאר זא ,טכַאמעג ךיז טָאה דָארג

 יד טָאה ;ןעוהָאפקעװַא טזומעג טָאה ,עטימָאק-רעיירד רעד

 ,ןע'נַאדנָאל ריאמ טלהעוורע ץַאלּפ ןייז ףיוא עטימָאק רעפניפ

 -רעיירד יד .ןעמונעגנָא םהיא ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ יד ןוא

 ,סקרַאמ .מ סוקרַאמ ןופ ןענַאטשַאב ,ָאזלא ,טציא זיא עטימָאק

 .ןָאדנָאל ריאמ ןוא סעננַאמ .רד

 -עגנָא םינ קיירטס רעד טָאה געט עכילטע ךָאנ יו רהעמ

 ןוא ,טלעטעסעג םהיא עטימָאק רעפניפ יד טָאה ןאד .ןעטלאה

 טָאה ןענואועג .טריסרָאדניא טנעמלעטעס םעד ןעבָאה 28 יד

 ַא עדנוטש ןייא יו רהעמ טינ -- ,טינרָאג יו טוג יוזא ןעמ

 94 ףױא ןעװעג ןיא טנעמלעטעס רעגידרעהירפ רעד .ךָאװ

 ףיוא גָאזוצ א טימ) 88 ףיוא --- רעיינ רעד ןוא ,ךָאװ א ןעדנוטש

 םָאה ןאינוי יד ןענעקרענא ןופ .(רהֶאֹי ןעטסקענ ןעדנוטש 2

 .ןייז טנעקעג טינ רייר ןייק ץּלַא ךָאנ

 -סױרַא טָאה עטימָאק רע-28 יד סאוו ,גנורעלקרע רעד ןיא

 ןעטקנוּפ עטסגיטכיו יד ןופ םענייא סלא יז טָאה ,ןעבעגעג

 -טימ ַא טציא זיא ןָאדנָאל ריאמ זא ,טקַאפ םעד טלעטשעגסיורא

 -סילאטיּפַאק יד רעכלעוו טימ ,עטימאק-רעיירד רעד ןופ דילג

 א ,רעטרעװ ערעדנַא טימ .ןעלדנַאה וצ טיירַאב ןענייז ןעט

 "עג טנעקרענא זיא גנונעוַאב רעטייברא רעד ןופ רעהעטשרָאפ

 יד זא ,טסייה סָאד ;רעלטימרַאפ יד ןופ רענייא סלא ןעראוו

 -נא רעד וצ רעטנעהענ טירש ַא ןעמוקענוצ ןענייז ןעטסילאטיּפַאק

 "עג עטימַאק רע-2ס יד טָאה יוזא .,ןאינוי רעד ןופ גנונעקרע
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 "גָאטנוז ןעטיור  םעד ןֹופ רערהיפנָא יד ןוא ,טשּפ םעד טנערעל

 רעד וצ שרַאמ ןעטייווצ ןייק ןוא ,ןעמונעגנָא טשּפ ןעזיד ןעבָאה

 ןופ דלעה רעד .,טריזינַאגרָא טינ ןיוש ייז ןעבָאה ?טייחרַאוו

 ."טסיסטרעוורָאפ , א ,ןָאדנָאל ריאמ ןערָאװעג ןיא גָאט

 -עטשעב א סלא ,טכארטַאב טנעמלעטעס םעד ןעבָאה עלַא

 (*.טנעמלעטעס ןעטשרע םעד וצ גנולעטש רעזנוא ןופ גנוגיט
 ןענייז רעדיינש יד .ןעראווענ טנידנעענ זיא קיירטס רעד

 ןיא טרעלקרע ןעבָאה רימ יו .טייברא רעד וצ קירוצ ןעטנאגעג

 ראפ טנעמַאדנופ ַא ןערָאװעג טנעלעג זיא ,לעקיטרַא-טייל רעזנוא

 ן'םיוא ןעלהיפ ןעמונעג טציא ךיז טָאה סָאד .,ןאינוי רע'תמא ןא

 רעדיוו םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ןענייז סעשזדייוו יד ,לעטש

 -ונַאמ יד םירָאוו .ןיילַא ךיז ןופ יו ,ןערָאװעג טרעכעהעג

 -עג ךיז ראפ ןעבָאה סרָאטקארטנָאק ערעייז ןוא סרערושטקעפ

 .עיצאזינאנרֶא עקרַאטש ,עדילָאס א ,ןאינוי ע'תמא ןַא ןהעז

11 

 ןעמ --- .דלעפנעזָאר סיררָאמ טעָאּפ םעד רַאּפ םואעליבוי א
 ,רעציזרַאפ םעד ןעטייב זומ

 םעד ,טנָאזעג רעניטכיר ,ךילנעזרעּפ רימ טננאלאבנא סָאװ

 .ערעדנא ןַא רָאנ עטכישענ יד זיא ,טנוזעג ןיימ ןופ דנַאטשוצ
 ,טגידנעעג ךיז טייקניטעט ןיימ טָאה קיירטס םוצ גוצַאב ןיא
 טימ --- ,טנעמלעטעס ןעבכילדנע םעד וצ ןעמוקעג ןיא סע רעדייא
 | ,רעהירפ געט ריפ

 ןענרָאמרעביא ,טסייה סָאד ,ץרעמ ןעט4 םעד ,גָאטסניד
 ןיא סיִפֶא טאוװירּפ ןיימ ןיא ןיא ,גָאטנוז ןעטנַאמרעד םעדכָאנ

 -יוװצ ,טניירפ עפורג ַא ןעסעזענ עיצקאדער "סטרעוורָאפ, רעד
 -נעוועל ףעזָאשזד ,דלעה רָאדיזיא ,רד ןענופעגנ ךיז ןעבָאה ייז ןעש
 ַא ןעוועג ןענייז רימ .םיובנענייפ .ב ןוא ןַאמרעב סיררָאמ ,ןָאס

 םעד טימ טנעגעגַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רעמעּפש ןערהאי טימ (*
 ךוא, :טגאועג רימ וצ רע טָאה ,רעדנעלָאה סיאול ןעטנָאמרעדנעביוא

 .טכערעג ןעוועג ןאד טייז רחיא זא ,טגייצרעביא גנאל ןיוש ךיז בָאה
 -עג ןעוװעג טייז רהוא וא ,טגידנוקרע גנאל ןווש ךיו ךיא בָאה ךיוא

 ."עגארפ ןידרָאג בקעו רעד וצ גוצַאב ןיא טכער



 279 קרָאו-וונ ןוא קירוצ

 -הָאי-ניצפופ םעד דובכל בוט-םוי ַא ןערישזנַארַא וצ עטימָאק

 -רעוודא ,דלעפנעזָאר סיררָאמ טעָאּפ םעד ןופ םואעליבוי ןעניר

 םעד ןופ טערטרָאּפ ַא טימ םואעליבוי םעד ןענעוו סטנעמזייט

 ןיא ןיוש גָאט עלַא "סטרעוורָאפ, ןיא טקורדענ ךיז ןעבָאה טעֶאּפ

 טריסנָאנַא ןעוועג ןיא גנורעייפ יד .,ןעכָאוו יירד ןופ ףיולראפ

 -אזוצ ךיז רימ ןענייז טציא ןוא ,ץרעמ ןעט10 םעד ,תבש ףיוא

 .ןעטייהלעצנייא עשיטקַארּפ ענינייא ןעמיטשאב וצ ןעמוקעגנעמ

 -עג ןַאד ןיא רעכלעוו ,טסירק רענאקירעמַא ןא ,גנילָאװ שילנניא

 ןעועג ךיוא ןיא ,ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא ניטעט ןעוו

 ;ןעמוקעג טינ ךָאנ רעבָא ןיא רע .עטימָאק רעד ןופ רענייא

 .םהיא ףיוא טרַאװעג ןוא ןעסעזעג רימ ןענייז

 ןוא ,לָאה יגענרַאק טיירנעננָא ןעווענ זיא יעליבוי םעד רַאפ
 .רעציזרָאפ סלַא טמיטשַאב עטימָאק יד טָאה ךימ

 רימ ייב ןיא ךָאד .טכעלש טלהיפענ ץֵלַא ךיז בָאה ךיא

 .ןעליפרע ןענעק טכילפ יד לע ךיא זא ,ןעוועג טינ ?עפייווצ ןייק
 ןעדייר ןעבילקעג ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,ןעטונימ עזיד ןיא רעבָא

 ,טלהיפרעד גנולצולּפ ךיא טָאה ,בוט-םוי-דלעפנעזָאר םעד ןעגעוו

 .ןעניואווייב ןענעק טינ גנולמַאזרַאפ יד לע ךיא זא

 -םיוא ןעזומ טעוװ רהיא ןזא ,ןענאז וצ ארומ בָאה ךיא --

 ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,רעציזרָאֿפ רעדנַאנַא ןעביילק

 -עטימָאק ערעדנַא יד ןעבָאה -- ?רהעמ רעד זיא סָאװ --

 | .טנערפענ טייל

 -ארעּפא ןַא ןעבָאה ךיילג ןעזומ ?עװ ךיא זא ,העז ךיא ---

 .עיצ

 ןייק טינ ךָאד טייז רהיא ?רהיא טסייוו ןענַאוװ ןופ ---

 .ןעניהוראב ךימ טוואורּפעג םיובנענייפ טָאה --- ,רָאטקָאד

 טרעהעגנָא ?יפ יוזא ךיז טייהקנַארק ןיימ ןענעוו בָאה ךיא ---

 -טנא ןיימ ןעוועג זיא --- ,ןיוש סייוו ךיא זא ,םיריוטקָאד ןופ

 .ןייז טינ ענארפ ןייק רהעמ ןיוש ןעק סע --- ,טרָאװ

 (821 שזדייּפ ,דנַאב ןעטרעפ העז) ןַאמפיוק בָאקיישזד .רד
 -עַּפֶא ןא ןעבָאה ןומ ךיא זא ,טנערָאװעג גנַאל ןיוש ךימ טָאה

 -נייא עסיוועגנ זא ,טנידנוקרע ךיז ךיא בָאה טציא ןוא ,עיצאר

 -עג םיוקמ ןענייז ,טנָאזענסיוארָאפ טָאה רע עכלעוו ,ןעטייהלעצ
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 1915 ןיא ןוא ,ךַאז עטסנרע ןַא ןיא עיצַארעּפָא ַאזַא .,ןערָאװ

 .טנייה יז רעטסנרע ?יפ סלַא ךָאנ ןערָאװעג טכַארטַאב יז זיא
 ףיוא ןעוועג טיירעב רעהירפ רהָאי סקעז טימ ךָאנ ךיא ןיב ךָאד

 טכייליפ זַא ,טביולנעג ןאמפיוק ,רד וליפא טָאה ןַאד רעבָא .םעד

 ןוא ;ןעלטימ עשיניצידעמ-ןייר טימ ןעמוקסיוא ןענעק ןעמ טעוװ

 רע ןוא ,ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה ןעלטימ עשיניצידעמ ןעוו ,רעטעּפש

 נרוריכ ַא וצ ןעבענרעביא ךיז לָאז ךיא זא ,טרידנעמָאקער טָאה

 וצ טסנרע ןעטלַאהראפ טינ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,טנעה יד ןיא

 -ענ ןעזומ טעוװ סָאד זא ,טלהיפענ ךיא בָאה רעבָא טציא .,םעד

 .ךילנעמ יו ?ענש יוזא ןהעש

 א ןעוועג רימ ראפ ןיא אפונ ?עיצארעּפא , טרָאו סָאד

 .ןעגיוא יד ןיא ןעראוועג רעניטכיל רימ זיא סע .ננורעננירנראפ

 טינ ןענארפ ןייק ךיא בָאה ,ןייז טעוו רעטייוו סאוו ,םעד ןענעוו

 טָאה סאוו ,רענייא יווװ יוזא ,טלהיפענ ךיז בָאה ךיא .טלעטשענ

 םוצ ןהעג טעװ רע :ךַאז ןייא רָאנ סייו רע .גָאטהעוװ-ןהָאצ

 .ןהָאצ םעד ןעמענסיורא טפיטנעד

 ןאד טָאה נרוריכ סלא קראי וינ ןיא ןעמָאנ ןעטסערנ םעד

 עכיוה יד וצ טרעהעג טָאה רע  .קיעלב ףעזָאשזד ,רד טָאהעג

 ,ןיוועל קיזייא ,רד ,טניטפעשאב רהעז ןעוועג זיא ןוא רעטסנעפ

 טנאקאב ןעוועגנ ןיא ,טיווקליה סיררָאמ רעזנוא ןופ רענָאװש א

 ןוא ,ןע'ניועל ,רד וצ טעדנעװעג ךיז ךיא בָאה .םהיא טימ

 .ןע'קיעלב .רד טימ גנודניבראפ ןיא טלעטשענ ךיז טָאה רע

 .געט רַאּפ א קעווא ןענייז סע

19 

 ,לאטיּפסַָאה ןיא --- .קיעלב .רד

 בָאה ךיא ,רענרע ןעראוועג דנַאטשוצ ןיימ זיא גָאט א סָאװ

 וצ ןיוועל .רד זיא ךילדנע .ןהענמוא טנעקעג טינ רהעמ ןיוש

 -עג ךימ ןעבָאה ייז .גרוריכ ןעטמיראב םעד טימ ןעמוקעג רימ

 ןוא טקוקאב ךימ טָאה קיעלב ,רד .טעב ןיא גידנעגיל ןענופ

 םעד ןיא ,לאטיּפסָאה ןייז ןיא ןערהיפרעבירא ךיילנ ךימ ןעסייהעג

 ףיוא ןענופעג ןאד ךיז טָאה רעכלעוו ,לאטיּפסָאה ןעיריטיבסערּפ

 .,,טירטס עט71 ןוא וינעווע ןָאסידעמ
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 "יצ טאווירּפ יד ןענייז ,ןיהַא טכארבעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו

 -שרע ן'פיוא ךיז ןעמ טָאה ,ָאזלא .ןעמונראפ ןעוועג עלא ןערעמ

 ,רעמיצ ןעטרעדנוזענּפא ןַא טימ ןענעגונַאב טזומעג טנעווא ןעט

 הירפ ןעגרָאמ .דרָאװ םעניימעגלַא ןַא וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו

 שזדייּפ ,דנַאב ןעט-1 העז) על'הוח עניזוק ןיימ ןוא יורפ ןיימ טָאה

 ןעמ רעדייא ,טכוזַאב ךימ (307 שזרייּפ ,דנַאב ןעט-3 ןוא 5

 .עיצַארעּפָא רעד וצ ןעמונעג ךימ טָאה

 טרהיפעגרעבירַא ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש ןעטונימ ענינייא

 ,ןענייז עיצארעּפָא רעד וצ .גנולײטּפָא רעשינרוריכ רעד ןיא

 טניירפ םיריוטקָאד עכילטע ןעדאלעגנייא ןעוועג ,ערעדנַא ןעשיווצ

 ,"רעהטיא, ןעבעננייא ןעמונעג רימ טָאה ןעמ תעשב .עניימ

 םורא ןעלטיק עסייוו יד ןעלטרַאנרַאפ ייז יו ,טקוקעג ךיא בָאה

 ןיב ךיא ןעוו ,קנורט-ףָאלש םעד ךיז ןיא גידנעמעטָאנייא ,ךיז

 ןעװענ ךיא ןיב ,ןייזטסואווַאב ןעלַאמרָאנ ןיימ ייב ןעוועג ךָאנ

 יו :טכארטעג ךיז בָאה ךיא  גנומיטש רעטסעב רעד ןיא

 ןיב לייוורעד ...! ןעלטיק עסייוו יד ןיא סיוא ןעזייוו ייז שימָאק

 ןעװ .ןעדניושראפ ץלַא רעבָא טעװ דלַאב ."ךיא , ךָאנ ךיא

 סָאד טעװ רשפא ןוא ?ןעלהיפ וצ ןעביוהנָא סָאד ךיא ?עוװ

 ךיא ןא ,ןעסיוו טינרָאנ לעװ ךיא זא ,גנולצולּפ ױזַא ןעמוק

 ...1 ןייזטסואוואב ןיימ ןערילרַאפ וצ ןָא ביוה

4 + '* 

 "וצ ךיא בָאה ,ןעניוא יד טנעפעענ רעדיוו בָאה ךיא ןעוו

 זא ,ןהעזעג רָאנ בָאה ךיא .ןיב ךיא ואוו ,טסואווענ טינ טשרע

 זיא טעב ןיימ ןעבעל .רעמיצ רעדנאנא ןיא ךיז ןיפענ ךיא

 .ןעגיוא עלעקנוד טימ סריונ עגנוי ,עכיוה ַא ןענַאטשעג

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?ָאד ךיא ןיב ואוו --

 ןאד .טרעפטנעעג יז טָאה --- ,רעמיצ טַאוװירּפ ַא ןיא ---

 בָאה ךיא עכלעוו ,סריונ עבלעזיד --- ,טנעקרעד רהיא ךיא בָאה

 .הירפ רעד ןיא טָאהענ

 בָאה -- ? הטואפ רעד ןופ לעדיימ יד טייז רהיא ,הֶא --

 "רעביא ןיב ךיא זַא ,עמיטש רעכַאװש אזא טימ טנָאזעג ךיא

 .ןעראוועג טשַאר
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 : ןעוועג זיא ענארפ עטסקענ ןיימ

 ? עיצארעּפָא יד ןעכַאמ ןעמ טעװ ןעוו ---

 טָאה -- ,קירוצ ןעדנוטש עכילטע טימ ,טכַאמעג ןיוש ---

 .לעכיימש ַא טימ טרעפטנעעג רימ יז

 -נאבראפ זיא רעּפרעק ןיימ זא ,טלהיפרעד ךיא בָאה ןאד

 ףיוא רעבָא ,רענידעבעל ַא ןיב ךיא ,ךיז טכאד ,טרישזאד

 -ייו .ןעװעג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא ןיב נידעבעל טרַא ןעזיד

 ןעװעג ןיב ךיא .טריסערעטניא טינ ךאז ןייק ךימ טָאה רעט

 -גיטליגכיילג ענדָאמ א .ןעלהיפ וצ רעדָא ןעקנעד וצ ךאווש וצ

 ,טשרעהאב ךימ טָאה טייק

15 

 .טולב ןיא טקנוטעגנייא ןהוה א ןופ לעגענ

 זיא ,ץרעמ ןעט10 םעד ,גָאטנָאמ ןופ "סטרעוורָאפ , םעד ןיא

 ,םואעליבוי ס'דלעפנעזָאר סיררָאמ ןופ טכירַאב ַא טקורדעג ןעוועג

 :עדנעגלָאפ סָאד ןענַאטשעג ןיא סערעדנַא רעטנוא ואוו

 עסָאנעג טרהיפעג טָאה גנולמאזראפ רעד ןופ ץיזרָאפ םעד,

 ,טרעלקרע רע טָאה עדער רעצרוק ןייז ןיא ןוא ,ןאמרעב סיררָאמ

 זיא רע רעבָא ,רעציזרָאפ רעד ןייז טלָאזעג טָאה ןַאהַאק .בא זא

 ..ןעמוק וצ ןעוועג דנַאטשמיא טינ זיא ןוא קנַארק

 טימ טכירַאב רעדנַאנַא ןַארַאפ זיא שזדייּפ רעבלעזרעד ףיוא

 | : טפירשפיוא ןא

 ,"קנַארק ןַאהַאק עסָאנעג,
 : תורוש עדנעגלָאפ יד ךיז ןעניפעג ןעטרָאד
 ןעטכענ זיא ,"םטרעוורַאּפ, ןופ רָאטקַאדער ,ןַאהַאק עסָאנעג,

 -ענ .לאטיּפסָאה ןעיריטיבסערּפ ןיא ןעראוועג ןעמונעגוצ גָאטימ

 .רהָאי עכילטע ןיוש טײהקנַארק-ןענָאמ ןופ טדייל ןַאהַאק עסָאנ
 ,אּפארייא ןיא ןערהָאפענ םעד בילוצ רע זיא רעמוז ןעטצעל

 ןעטסילאיצעּפס עסיורג ןֹופ ןערָאװעג טכוזרעטנוא ןיא רע ואוו

 טָאטשנא :תועט ַא ןיא סָאד) .,דאבסלרַאק ןיא ןוא ןילרעב ןיא

 טָאה עזייר ןייז ןופ (."ןעיוו, ןייז טפראדעב טָאה "ןילרעב
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 עצנאג יד טָאה רע .טנוזענ טרעקענמוא ןאהַאק עסָאנעג ךיז

 ,טלהיפעג טוג ךיז ןוא טייבראעג גיטכיט טייצ

 רעדיוו גנולצולּפ ךיז ןעבָאה קירוצ נעט עכילטע טימ ,

 ןיא געט עכילטע .ןעצרעמש עטלַא ענייז םהיא ןיא ןעפורענּפָא

 -ענ ןעמונעג רע זיא ןעטכענ ןוא ,זיוה ןייז ןיא ןעגעלעגּפָא רע

 ןַאהַאק עסָאנעג .ןירַא ?אטיּפסָאה ןעטנַאמרעד םעד ןיא ןעראוו

 -ַאב םעד ןופ טכיזפיוא רעלעיצעּפס רעד רעטנוא ךיז טניפעג

 -סָאה םעד ןופ גרוריכ טּפיוה םעד ,קיעלב רָאסעפָארּפ ןעטמהיר

 רעקנארק רעד יצ ,ןעדיישנא טעוװ קיעלב רָאסעפָארּפ ,לאטיּפ

 עיצארעּפָא ןא ביוא .טינ יצ ,עיצארעּפָא ןַא ןעבָאה ןעפראד טעוו

 ."ןעכַאמ רהיא ראסעפָארּפ רעבלעזרעד טעוװ ,ניטיונ ןייז טעוו

 ןא ,טעטכירַאב ןעווענ "סטרעוװרָאפ , ןיא זיא ןענרָאמ ףיוא

 יד ןופ ףיולראפ ןיא ןוא ,ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא עיצארעּפָא יד

 -ענ 'סטרעוװרָאפ, רעמונ ןעדעי ןיא ןיא נעט עכילטע עטסקענ

 "טייהרַאו, רעד ןיא .דנַאטשוצידנוזעגנ ןיימ ןופ ןיטעלוב א ןעוו

 נָאט ןייא .דנַאטשוצ ןיימ ןענעוו ןעטכירַאב ןעוועג ךיוא ןענייז

 ןָאפעלעט רעד ןא ,גנודלעמ ַא ןעווענ ?סטרעוװרָאפ , ןיא זיא

 -עו ןענערפ עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ ןעננילק וצ ףיוא טינ טרעה

 טייצ רעבלעזרעד וצ .ןַאהַאק .בא ןופ דנַאטשוצ םעד ןעג

 ןערינָאפעלעט ןעשנעמ ליפוצ ןא ,גנורעלקרע ןַא ןעוועג ןיא

 -נעמ ןייק טינ ןעבָאה עטמסאעב יד זא ,לאטיּפסָאה ןיא טקעריד

 טעב ,ָאזלא ;סלָאק ןָאפעלעט עלא ףיוא ןערעפטנע וצ טייקכיל

 ."סטרעוורָאפ, ןיא ןעגערפנָא רעסעב לָאז ןעמ זא ,ןעמ

 טנערפעג יורפ ןיימ טָאה עיצארעּפָא רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא

 ןיא טרָאװטנא ןייז ,דנאטשוצ ןיימ ןעגעוו ןע'קיעלב .רד ייב

 .רהיא ראפ טסיירט ןופ לַאװק ןייק ןעוועג טינ

 זיא רע ןעוו) "זַא וט םיעק יה ןעהוו טוָא דיעלּפ זָאו יה ---
 טָאה רע .(טליּפשעגסיױא ןעוועג ןיוש רע זיא ,זנוא וצ ןעמוקעג
 .ןעגנונפָאה עטמיטשַאב ןייס ןעבענעג טינ רהיא

 ךיא ןוא ,רוטַארעּפמעט עכיוה ץנַאנ ַא טאהעג בָאה ךיִא

 -ענ ךיא ןייזטסואווַאב ןערָאלק ַא ןיא ןעוועג רעמיא טינ ןיב

 ,ןהוה רעסיורג ַא ןופ סעקּפַאל יד ןהעזענ בָאה ךיא יו ,קנעד

 -ייז עכלעוו ,לעגענ עפרַאש עגנַאל ןוא רענניפ עניד ,עגנַאל טימ
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 רעדָא טנַאװ ַא ןעּפַארד ?עגענ יד .,טולב ןיא טקנוטעגנייא ןענ

 לעגענ יד .ןעסַאּפ עטיור רעביא ןעזָאל ייז ןוא ?עמיה קיטש א

 "עג רימ ךיז טָאה ץלַא סָאד .רעניטולב ןוא רעגנעל ןערעוו

 .רועיש א ןהָא ןעניוא יד ראפ טרעטנָאלּפ

 -נָאז ,ענעגיוצעגסיוא ,ןעננַאלק עסיוועג ךיא קנעדעג ךיוא

 -ראפ ךיא בָאה רעטעּפש .עלופסינמייהענ ,עגירעיורט ,ערַאברעד

 ,רַאק רעשירטקעלע רעד ןופ ךליהּפֶא רעד זיא סָאד זא ,ןענַאטש

 חומ ןעשירעביפ ןיימ ןיא .וינעווע ןָאסידעמ רעביא טהענ סָאװ

 סעּפע ,רעטקַארַאכ םענדָאמ א ןעמוקַאב רענעט עניזָאד יד ןעבָאה

 .ףור-רעיורט רעשידרענוא רעפיט ,רעננַאל ַא יװ

 ןעגידנעטשלָאפ ןופ ןעדנוטש עצנאג טָאהעג ךיוא בָאה ךיא

 עדעי ןוא ןעדעי ןעטכַאבָאַאב ךיא נעלפ ןאד ,ןייזטסואוואב

 ןוא ןע'קיעלב .רד -- ,ךיז םורא ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ךאז

 ףיוא טײלנַאב םהיא ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד עגנוי עטיווס ןייז

 ,סריונ טכַאנ יד ,סריונ גָאט יד ,ןעטנעיצַאּפ יד וצ ןעטיזיוו ענייז

 ."סילרעדרָא , יד

 "וקעגניירא םיריוטסָאד עגנוי יד ןופ רענייא זיא לָאמנייא

 ךיא .רעמיצ ןיימ ןיא ןעסעגראפ סעּפע טָאה רע ,ןיילא ןעמ

 ןענופעג ןעטרָאד רהיא טָאה סָאװ, :טגערפעג םהיא ייב בָאה

 :טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ??רימ ייב

 -ביה ץנַאג ַא ;םונעדאוד יהד ווֶא (הכמ) רעסּלָא ןַא ---

 ,סיורג יד ראלָאד רעבלאה ַא יװ : ןעוועג סָאד זיא רוחב רעש

 ןעניוא עניימ רַאפ געט עכילטע ןופ ףױלרַאפ ןיא זיא ןַאד

 ,רַאלָאד רעבלַאה ַא ןענַאטשעג רעמיא

 ןוא ןעסע ןעטעב ןעמונעג ךיא בָאה גָאט ןעטרעפ ן'םיוא

 -עג ,טדערעגנ בָאה ךיא .סערעטניא-סנעבעל טימ ?ופ ןעוועג ןיב

 "סידמ טזומענ ךימ ןעבָאה סעסריונ יד זא יוזא ,סַאּפש טכאמ

 עפיט ,עגנַאל ַא טָאה רהיא זא ,טינ טסענרַאפ, ."ןערינילּפיצ

 יד טָאה -- ,'ןערעװו טלייהראפ ךָאנ ףרַאד עכלעוו ,דנואוו

 .רימ וצ טגָאזעג לָאמ ערערהעמ סריונ-טכַאנ

 יורפ ןיימ --- רעכוזַאב רימ וצ ןעזָאלוצ ןעמונעג טָאה ןעמ

 ,טגיירפ עטנעהַאנ ערעדנַא ןוא
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 ,לאטיּפסַאה ןופ סױרַא

 א ףיוא ןיא לירּפא ןעטשרע ןופ "סטרעוורָאפ, םעד ןיא

 ; טפירשרעביא ןא ןענַאטשעג ץַאלּפ ןעטנענימַארּפ

 ",לאטיּפטַאה ןופ סיורא ןַאהַאק בא,

 ןיב ךיא זא ,טרעדלישענ טרעוו ?לעּפעק , ןעזיד רעטנוא

 ךאווש רהעז ךָאנ ןיב ךיא זא רעבָא ,?לאטיּפסָאה ןופ סיורא ןיוש
 ,ןעכָאװ ענינייא ןעהור ןעזומ לעװ ןוא

 ךילבעטשכוב בָאה ךיא ןזא ,ךַאװש יױזַא ןעוועג ןיב ךיא

 בָאה ךיא יו ,קנעדענ ךיא .סיפ יד ףיוא ןעטלאהעג םיוק ךיז

 "ילבַאװ,) "! םע יא ילבַאװ ואה ,הָאה :טגָאזעג יורפ ןיימ וצ
 ,(טסעפ טינ ,גידלעסיירט טסייה

 ןעוו ,דלעה ףלָאדַא םייהַא ןעמונעג ךימ טָאה לַאטיּפסָאה ןופ

 ךימ רע טָאה ,ליבָאמָאטִא םעד ןֹופ ןעמונעגסיורַא ךימ טָאה רע
 ַא טרהיפ ןעמ יו יוזא ,גנוניואוו ןיימ וצ ןערהיפוצ טזומעג
 ןיימ טאהעג רעהכָאנ טָאה באשזד ןעבלעזמעד ןוא .דניק ןיילק

 ןעוועג זיא גנוניואוו רעזנוא .געט עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא יורפ
 ,קראּפ ?ארטנעס וצ טנעהָאנ ץנַאג ,טירטס רעט90 רעד ףיוא
 .ןעריצַאּפש ןערהיפ ןיהַא ךימ יז טגעלפ

 ,טלעסיירטוצ ןעצנַאגניא םזינַאנרֶא םעד טָאה עיצארעּפָא יד

 -שרע יד רעבירעד טָאה ןעהורּפִא ךיז ירטנאק ןיא ןערהָאפ ןעגעוו
 ךיא ןיב גָאט ַא סָאװ רעבָא .רייר ןייֵק ןייז טנעקעג טינ געט עט
 ןערהָאפעגרעבירַא ךיא ןיב ןאד .רעטסעפ ןוא רעקרַאטש ןעראוועג

 ,ןעכָאװ רָאּפ א ףיוא דואווקייל ןייק

 ןיא ,טכאמענכרוד בָאה ךיא סָאװ יד יוװ ,עיצארעּפָא ַאזַא
 יד זא ,טפָא טפערט סע ךיירנלָאפרע ןעצנַאגנניא רעמיא טינ
 קיעלב .רד סאוו ,עיצַארעּפָא יד ךיז ןעלָאהרעדיװ ןעגָאטהעוװ
 -רע נידנעטשלַאפ ןעוועג רעבָא זיא ,טכַאמענ רימ ףיוא טָאה
 ןהעצביז טימ טקנוּפ ןעבירשענ ןערעװ תורוש עזיד .ךיירגלָאפ
 -רעמש עכילקערש יד  רעטייוו יאולה -- ןוא ,רעטעּפש רהָאי
 עכילטע ןופ ףיױלרַאפ ןיא טנלָאפרַאפ ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעצ
 ,גנורעניארע עמהענעננאנוא ןא ןילב ריס ראפ ןענייז ,רהָאי
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 ןייז רעװש רהעז רימ טנעלפ ,עיצַארעּפָא רעד רַאפ ,רעהירפ

 ןיב עיצארעּפָא רעד ךָאנ טַאנָאמ ייווצ .ּפערט ףיוא ןהענוצפיורא

 טימ ןעשזאטע ייווצ ןעפָאלעגפיורא רָאנ ,ןעגנַאנעגפױרַא טינ ךיא

 לעװ ךיא ןעוו ,ןעבירטרעביא רָאה ַא ןייז טינ טעװ סע ,לָאמַא

 טימ ראגָאז רעדָא ןהעצ טימ טלהיפעג ךיז בָאה ךיא זא ,ןענָאז

 .עיצַארעּפָא רעד רַאפ יו ,רענניא רהָאי ןהעצפופ

 רעד טנעהַאנ יו ,טסואורעד ךיז ךיא בָאה טשרע ןאד

 -עּפֶא רעד ראפ געט עכילטע רימ וצ ןעווענ זיא תומה ךאלמ

 זא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא .ךָאנרעד נעט ייווצ ןוא ,עיצאר

 ךיז לעװ ךיא זא ,גנונפָאה גינייו טאהעג טָאה קיעלב .רד

 .ןעהערדסיורא

 םוטעמוא ןעמ טָאה ,לאטיּפסָאה ןיא ןענעלעג ןיב ךיא ןעוו

 םעד ןוא עיצארעּפא ןיימ ןעשיווצ תוכייש רעד ןעגעוו טדערעג

 טנוזעג גידנעטשלופ ןיב ךיא זא ,טציא ןוא .קיירטס רעדיינש

 וצ טייקראבקנאד ןופ ל?היפעג ַא טָאהעג ךיא בָאה ,ןעראוועג

 טימ ,גָאטנוז רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד טינ ןעוו .קיירטס םענעי

 יד טלָאװ ,טריסערדַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולמאזראפ יירד יד

 סע ויב -- ,ןעמוקעגרָאפ טינ ךיג יוזא ךילניישראוו עיצארעּפָא

 .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש טלָאװ

 רעגייטש ןעטקערידניא ןַא ףיוא טָאה קיירטס רעדיינש רעד

 ,טעװעטַארעג ןעבעל ןיימ
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 ."יקסניוועל דיווייד , ןופ טנעמַאדנופ רעד

 "ראפ בָאה ךיא סאוו ,נעט יד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 ךיז ךיא ןָאמרעד ,לאטיּפסָאה ןעיריטיבסערּפ םעד ןיא טכַארב

 וִא זיַאר יד, ןאמָאר ןעשילננע ןיימ ןופ גנאפנָא םעד ןָא ךיוא

 :ןעוועג ױזַא זיא סע ."יקסניוועל דיווייד

 ,רעהירפ טַאנָאמ ענינייא טימ ,ןעגרָאמהירפ ןעסיוועג ַא ןיא

 יד ןופ רענייא טכוזַאב "סטרעוװרָאפ , ןופ סיפָא ןיא ךימ טָאה

 ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,"ןיזענעמ ס'רולקעמ , ןופ ןערָאטקאדער

 טָאה רע .אקירעמא ןיא לַאנרושזיטַאנָאמ רעטסטיירּפשראפ רעד
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 -יירש ןיזעגעמ םעד רַאפ לָאז ךיא זא ,גאלשרָאפ ַא טכַאמענ רימ

 ןעװעג ןיא טרָאװטנא ןיימ .ןעננולהעצרע עצרוק רָאֹּפ ַא ןעב

 :יױזַא רהעפענמוא

 ,"סטרעוורָאפפ םעד טימ ןעמונרַאפ רהעז ןיב ךיא --

 -גנע עירעס א רַאפ עמעט ַא קנַאדעג ןיא ךיז טרעטנָאלּפ רימ רעבָא

 ןייז לָאז רוניפ רעטנעצ יד עכלעוו ןיא ,ןעגנולהעצרע עשיל

 . יוזא יװ ,ןעזייו ןיא טהעטשַאב קנַאדעג-טּפיוה רעד עבלעזיד

 -עג ךייר אקירעמא ןיא ןיא טנארגימיא רעשידיא ּפיט רעסיוועג ַא

 וצ וצ-טמוק רע יוזא יוװ ,זיא רע שנעמ א ראפ סאוו ,ןעראוו

 א רַאפ סָאװ ,ףױרַא ךיז טייברַא רע יוזא יו ,טפעשעג ןייז

 יוזא ןוא ,סענזיב ענייז בלאהרעסיוא טרהיפ רע ןעבעל טרָאס

 .רעטייוו

 -ער רעד טָאה -- !טנעכייצענסיוא ןעווענ טלָאװ סָאד ---

 .טּפאכבעגנָא ךיז רָאטקאד

 ךיז בָאה ךיא ןֹוא .ןעציקס ייווצ ןענעוו טדערעג טָאה רע

 עטשרע יד ןערָאװעג גיטרַאפ ןיא סע ןעוו .,ןעביירש ןעמונענ ייז

 ןעגעלַאק ענייז רַאפ ןעזעלעגרעביא סָאד טָאה רע ןוא ,עציקס

 -וקענ רעדיױו ריס וצ רע ןיא ,עיצקַאדער "ס'רולקעמ , רעד ןופ

 -קַאדער רעד טלעפעג גנולהעצרע יד זא ,טגָאזעג רימ ןוא ןעמ

 בָאה .ריפ רָאנ ,ייווצ טינ ןעבָאה ?יוװ יז זא ,קרַאטש יוזא עיצ

 -יירש וצ ןעבילקעג ךיז ןוא עציקס עטייווצ יד ןעבירשענפיוא ךיא

 ,עטרעפ יד ןוא עטירד יד ןעב

 םעד ןופ געט עגידמערוטש יד ןעננאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןַאד

 טרהיפענ ןעבָאה סָאװ ,ןעשינעהעשעג יד ןוא קיירטס רעדיינש

 .עיצארעּפא ןיימ וצ

 -רע יד וצ רעדליב טכַאמעגנ טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק רעד

 רעטייוצ רעד ןענעוװו ןענערפ וצ טָאהעגנ סעּפע טָאה ,ןעננולהעצ

 .לאטיּפסָאה ןיא טכוזאב ךימ קעווצ ןעזיד וצ רע טָאה ,עציקס

 ואוו ,דואווקייל ןיא ןעבירשענ ךיא בָאה עציקס עטירד יד

 רענניפ עניימ .טייהקנַארק ןיימ ךָאנ ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא

 ןוא ,טנַאה ןיא רעדעפ ןייק ןעטלאה טנעקענ טינ ךָאנ ןעבָאה

 -ָאנעטס ַא וצ ןעריטקיד טזומעג טּפירקסונַאמ םעד בָאה ךיא
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 ןיא ןעבירשעג ןיוש ךיא בָאה עציקס עטרעפ יד .עקטסיפארג

 .קראי וינ

 ,ןעציקס ריפ יד ןערָאװעג ןעפַאשענ ןענייז טרַא ןעזיד ףיוא

 -לעוו ןענעוו ,ךוב םעד טלעקיווטנע רעטעּפש בָאה ךיא עכלעוו ןופ

 ןעטסקענ םעד ןיא ןערעװו טלהעצרעד ךילטנעפָאה טעוװ סע ןעכ

 " ,רעטעלב , עזיד ןופ דנַאב
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 .(רענווָאק .ב) רעלדַא .י

 ןיא ,לַאטיּפסָאה ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,טייצ יד

 סלַא געט עטשרע ס'רעלדַא ,י טימ ןעדנובראפ ןורכז ןיימ ןיא

 לאטיּפסָאה ןיא ךימ טָאה רע ,"סטרעוװורָאפ , ןיא רעטייברַאטימ

 רעד וצ תוכייש ַא טָאהענ זייוולייט טָאה טיזיוו ןייז ןוא ,טכוזַאב

 ."סטרעוורָאפ , םעד טימ ננודניברַאפ ןייז ןענעוו ענַארפ

 -יוא םעד ףיֹוא ןהעזענ םהיא ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םוצ

 ואוו ,ןעטסילאיצַאס רענאיצילַאנ יד ןופ טנעװַא ןעטנַאמרעד-ןעב

 רעלדא .םייה רעטלא רעייז ןופ סורנ ַא ןעבענענּפא ייז בָאה ךיא

 ,רעזעלרָאפ סלא ןעדאלעגננייא ןעוועג טפנוקנעמאזוצ םענעי וצ זיא

 -טע טנעיילעג טָאה רע ,עיצילַאנ ןופ ךיוא ןיילַא רע זיא ,בנא

 האנה סיורג ייז ןופ בָאה ךיא ןוא ,ןעקסערָאמוה ענייז ןופ עכיל

 .גידנעכַאל טלעקייקעג ךילבעטשכוב ךיז בָאה ךיא .טַאהעג

 רעד ןופ דילנטימ א זיא רע זַא ,טרעהעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא

 רע זַא ,טסואועג ךיא בָאה ךיוא ,ייטראּפ רעשיטסילאיצאס

 טימ .ןעטכידעג ךיוא ןוא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה טבַיירש

 ןיב .טנאקאב גינייו רהעז ןעוועג רעבָא ךיא ןיב ןעכַאז ענייז

 לײטנַא רע טָאה ,עיצַארעּפָא ןיימ ראפ טייצ רעצרוק ַא טימ

 ,"סדנוק , ןעמָאנ םעד טימ טָאלב-ץיו ןעשידיא א ןיא ןעמונעג

 ןוא "סטרעוורָאפ, םעד ןעריקַאטא גיסעמלענער טנעלפ ןעמ ואוו

 -ראפ ,רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןופ ןעכַאמ וצ קזוח .ךילנעזרעּפ ךימ

 ןעועג זיא ןעפמיש וצ םתס רהיא ןוא גנוטייצ רעטסטיירּפש

 סָאװ ,ץֵלַא טימ ךיז טריסערעטניא םלוע רעד ."סענזיב עטוג,

 ןעגיליווזייב טכַאמ ןעמ יװ ,ןהעז וצ ןוא ,גנוטייצ רעד עגנונ זיא
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 -נענייא רעד .םינלעב רעמיא ךיז ןעניפעג ,רהיא ןופ סַאּפש

 סיורא טהעג סע ןעוו זא ,ןענָאז ןעפִא טנעלפ "סדנוק , ןופ רעמיט

 ץיוו ןעניטפינ ַא סעַּפע ןהֶא טַאלבנעכָאװ ןייז ןופ רעמונ א

 ךיז טפיוקראפ ,רָאטקאדער ןייז ףיוא רעדָא "סטרעוװרָאפ , ן'פיוא

 | .רעכאווש טָאלב סָאד

 ןעזיד ןעביירש ןענעלפ סָאװ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלדַא

 ןוא ןעזעלעג ןעטלעז "סדנוק , םעד בָאה ךיא .ןעסאּפש טרָאפ

 נעלפ ךיא .טסואוועג גינייוו ךיא בָאה סעקַאטַא ס'רעלדַא ןופ

 ןיא רימ ןענייז ןעכאז עכלעזא רעבָא ,ייז ןופ ןערעה ָאי סעפע

 ,סיױרַא ןערעדנא םעד ןופ ןוא ןיירא רעיוא ןייא

 תלבק םעד ףיוא ןעזעלעגרָאפ טָאה רע עכלעוו ,ןעציקס יד

 ,רימ רַאפ טכַאמענ ןעבָאה טיילסדנַאל ענייז סָאװ ,טנעוװַא םינּפ

 ןעכלעוו ןופ ,סַאּפש טרָאס םעד ןעטלַאהטנע ךיז ןיא ןעבָאה

 .ןעכַאל םשל ןעכַאל ַא ןיא סָאד .,סָאװרַאפ א ןהֶא טכַאל ןעמ

 בָאה "סטרעוורָאפ , םעד ראפ ןעציקס טרָאס עזיד ןעגירק וצ ןוא

 -ָאה ןעטרָאס ערעדנַא ןופ סַאּפש ,ןעניז ןיא טַאהעג גנַאל ךיא

 "וה ?עכיימש א ןעווענ סָאד זיא בור סָאד .טאהענ רימ ןעב

 ןוא .,רָאמוח ךַאל ןעבָאה טלָאװעג ךיוא רעבָא בָאה ךיא ,רָאמ

 .  .ןע'רעלדַא .י ייב ןענופעג טציא ךיא בָאה סָאד

 ןופ עכילטע ןעננערב רימ לָאז ןעמ ,ןעטעבענ בָאה ךיא

 סע טָאה ,עיצקַאדער רעזנוא ןופ ,בילטָאנ ןָאעל .ןעכאז ענייז

 טלעטשעגנעמאזוצ טָאה ,רעלדַא ,רע ןוא ,ןעבענענרעביא םהיא

 רע ואוו ,ןענָאטעילעפ עכלעזא ,ךיז טהעטשרַאפ סע) לעקעּפ ַא

 טָאה ,רימ ןיא רעדָא "סטרעוװרָאפ , ןיא ןעלייפ ןעסָאשענ טָאה

 עכילטע יד בָאה ךיא .(ןעסָאלשעננייא טינ ?לעקעּפ םעד ןיא רע
 -וצנֶא םהיא ןעסָאלשַאב בָאה ןוא ןעזעלענרעביא ןעקסערָאמוה

 םַאזקרעמפיוא רימ ןעמ טָאה ןַאד .,רעטייברַאטימ סלא ןעלעטש

 ,"סטרעװרָאפ , רעד ואוו ,ענייז ןענָאטעילעפ ענעי ףיוא טכַאמעג

 :ןעוװעג זיא רעפטנע ןייס .ןברק רעד ןעוועג ןיב ,ךיא רעדָא

 ,רעטצעל רעד ןייז טינ טעוו רע ןוא ,רעטשרע רעד טינ זיא רע,

 -ַאּפ ןייז ןעלעוו רימ יוװ ,ננַאל ױזַא ןעריקַאטַא זנוא טעוװ סָאװ

 ןעכאז עכלעזא רע טעװ ,זנוא ייב ןעביירש טעוװ רע ןעוו .רעלוּפ
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 ןעריסערעטניא םיאטח עגידרעהירפ ענייז ןוא ,ןעסַאפרַאפ טינ

 ."טינ ךימ

 םהיא בָאה ךיא ,טסייה סָאד .טלעטשעננָא םהיא בָאה ךיא

 -רָאפ ןיא רעטייברַאטימ ןענידנעטש ַא סלַא טרינימָאנ

 עגידנעטש ןעגעו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ,םירָאװ .,"סטרעוו

 ינָאֹק רעזנוא םיול ,רָאטקַאדער רעד ןעק ,טפַאשרעטייבראטימ

 -עוװ טמיטשענּפָא ןומ ענַארּפ יד ,ןערינימָאנ זיולב ,עיצוטיטס

 ןעמעננא עיצאנימָאנ יד ןעק עכלעוו ,ןָאשיײאיסָאסא רעד ןופ ןער

 טרישזאגנַא ןע'רעלדא ךיא בָאה ,ָאזלא ,ןעזייווקירוצ רעדָא

 .ןעביירש וצ זנוא ראפ ןעגנאפעננָא טָאה רע .גיפיולרָאפ זיולב

 םעד טריקַאטַא רע טָאה קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ יו יוזַא

 םעװקַאב ןעועג טינ ןיא ,ךילנעזרעּפ ךימ ןוא "סטרעוורָאפ ,

 -נייא רימ טימ זיא ףױעלדַא .ןעכיורבענ וצ ןעמָאנ ןע'תמא ןייז

 טייצ רעטשרע רעד רַאפ ,גיטיונ זיא סע זא ,ןעוועג ןענַאטשרַאפ

 ַא ןיא רע יוװ יוזא .םינָאדװעסּפ ַא ןעבעג וצ םהיא ,סנעטסגינייוו
 רע ביוא ,טגערפענ םהיא סַאּפש ןיא ךיא בָאה ,רענַאיצילַאנ

 -טיל ַא רַאפ ןעכַאמ םהיא לעװ ךיא ןעוו ,ןעגעגַאד ןעבָאה טעוו

 ךיא ןעק ןענעווטנייז ןופ זַא ,טרעפטנעעג ךילהערפ טָאה רע .קַאװ

 ןעבילקעגסיוא ךיא בָאה ,ָאזלַא .קרעט ַא רַאפ ןליפַא ןעכַאמ םהיא

 ,ןעליטש ןייז ףיוא טָאה רע ןוא ,"רענווָאק .ב, ןעמָאנ םעד

 יסיוא םהיא טסַאּפ ןעמָאנ רעד זא ,טרעלקרע רענייטש ןעניטסול

 ,טנעבייצענ

 -יירש וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,ָאזלַא ,ןעמָאנ ןעזיד רעטנוא

 םורַא געט רָאֹּפ א ןיא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ןעקסערָאמוה ןעב

 ןוא ,עיצקַאדער יד ןעזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעננואווצעג ךיא ןיב
 ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש .ןע'קיעלב .רד טכארבעג רימ וצ טָאה ןעמ
 דנַאטשמיא ןיוש ןיב ךיא רעבָא ,לאטיּפסָאה ןיא ןעגעלעג ךָאנ

 טָאה רע .טכוזַאב ךימ רע טָאה ,ןעגנַאפּפמע וצ ן'רעלדַא ןעוועג

 ט-יטקאדער טָאה רעכלעוו ,ןע'םיובנענייפ .ב זא ,טלהעצרעד רימ

 גייז טינ ןעלעפעג ,טייהנעזעוובא ןיימ ןיא "סטרעוורָאפ , םעד

 ,ןענָאטעילעפ
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 ןעטלאהטנע ייז זא ,ןעסַאּפש עטסוּפ ןענייז ייז ,טגָאז רע ---

 .טרהעלקרע רע טָאה --- ,ןעקנַאדעג ענייק טינ

 :ןעוועג זיא טרָאוװטנא ןיימ

 -ןעקנַאדענ ןייק ךיא לע ,קירוצ ןעמוק לע ךיא ןעוו ---
 זא ,יוזא רָאנ טביירש .ןערעדָאפ טינ ךייא ייב ןענָאטעילעפ

 טימ ןענָאטעילעפ ףיוא .,רהיא טנעק סָאד ,ןעכַאל לָאז םלוע רעד
 .רעטייברַאטימ ערעדנַא רימ ןעבָאה ןעקנַאדעג

 ןעבָאה ,זנוא ייב טקורדענ טָאה רע סאוו ,ןעקסערָאמוה יד
 רעד ןיא ןעמוקענקירוצ ןיב ךיא  ,נלָאפרע ןעסיורג ַא טַאהענ

 -עננָא רע טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק א ,יַאמ ןיא עיצקאדער

 ןַאס רהיא טימ עטנעי ןעגעוו ןענַאטעילעפ עירעס ןייז ןעביוה

 ןיא עירעס יד ןוא ,עיניּפ קֶא'ןב רעייז ןוא ,עדנעבעלעט לעדנעמ
 טָאה רע .אקירעמא ץנַאנ רעביא רעלוּפָאּפ רעיוהעגמוא ןעראוועג

 עכלעוו ,ןערעטקַארַאכ עשיטסירָאמוה ערעדנַא ךיוא ןעפאשעג
 ןוא ןעציו ענעטָארעג טגָאז רע .ןעראוועג טמהירַאב ןענייז

 א רע טָאה וצרעד .טּפיוהרעביא ןעסַאּפש ענעגנולענ טפַאש

 טָאה עכלעוו ,ךַארּפש עמהענעגנַא ןוא עטכייל ,ערהָאלק רהעז

 -סירָאמוה סָאװטע טביירש רע ןעוו זא ,סעכלעזא סעּפע ךיז ןיא

 -ענ ןיא רע .אפונ רעטרעוו יד ןופ ןעכַאל ןעמ זומ ,סעשיט

 -עמַא ןיא רעביירש עשידיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןערָאװ

 ,אקיר

 םהיא טָאה ןעמ ןוא ,רעזעלרָאפ רעדנעצנעלנ א ךיוא זיא רע
 -רעטנוא ,ןעטפנוקנעמאזוצ ענעדישרַאפ ףיוא ןערעדָאפ ןעמונעג

 ,ןעטרעצנָאק ,ןעננוטלאה

 רוט ַא טכַאמענ ןעמאזוצ םהיא טימ ךיא בָאה לָאמנייא

 ךיא -- ,"ףילער רענליו, םעד ןופ ןעטסנוג וצ דנאפ ן'רעביא

 א טעמכ ךיא בָאה ;רעזעלרָאפ סלַא רע ןוא ,רענדער סלא

 : עדנעגלָאפ סָאד ןהעזענ םוטעמ

 טביוה ,םלוע ן'ראפ ןעלעטשרָאפ םהיא ףרַאד רעציזרָאפ רעד

 רהע יד ךייא ךיא בָאה טציא ןוא, :רעטרעוװו יד טימ ןָא רע
 רעד .ןעדייר טינ רעבָא רע ןעק רעטייוו ?...ןעלעטשוצרָאפ

 סע ןוא ,זיא "רעטסקענ, רעד רעוו ,טקרעמַאב ןיוש טָאה םלוע
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 .רעטכעלעג ןעניטסול ןוֿפ םרוטש א ךילבעטשכוב סיוא טכערב

 ןיא לַאמ ַאזַא ןיא ןוא ,ןעמ טכאל ,ןערידָאלּפא וצ טָאטשנא

 ןוא ןעצראה ןעצנאנ ןופ טכַאל ןעמ/ ,זָאלּפַא רעטסעב רעד סָאד

 ,"!עיניּפ !לעדנעמ !עטנעיה :;:טיירש ןעמ .תוחוכ עַלַא טימ

 .טהעטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא טכַאל ןעמ ןוא

 רעד .סקניל ןוא סטכער ,טנָארּפ םוצ ךיז טניונ רעלדַא

 יַאב ןעמ סָאװו םיוק .רעדיוו ןוא רעדיוו סיוא טכערב םרוטש
 רע ןעו ,ןאד .ןעזעלוצרָאפ ןוא טביוה רע ןוא ,ךיז טניהור

 ,עלייו עלַא טפערט סָאד ןוא -- סַאּפש םענעטָארעג ַא וצ טמוק

 ,טייקניטסול ןופ ךַארק ַא סיוא רעדיוו טכערכב ---

 א ךיוא זיא רעלדַא זא ,ןערָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא ןעביוא

 -לַאטנעמיטנעס ףיוא ךילכעזטּפיוה ןענייז רעדיל ענייז ,טעָאּפ

 -ייז ייז ,ןעטָארעג רהעז ןענייז ייז ןופ עליפ .סעמעט עשימייה
 רע'תמא ןופ טפַאז גינעו טינ ןעטלַאהטנע ןוא שיטַאּפמיס ןענ

 .עיזעֶָאּפ
 -ער רעזנוא ןופ דילנטימ ַא זיא רע יוװ רחֶאי ןהעצעביז ןיוש

 .סיורג רהעז זיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןוא ,החּפשמ רעלענַאיצקאד

 -רַאה ַא ייז ייב ןעפורסיורא ,ןעשנעמ ןעטלאהרעטנוא ןענעק וצ

 ,תֹורצ ערעייז ןָא ןעסענראפ ןעלָאז ייז זא ,יוזא ,רעטכעלענ ןעניצ

 "ירשענ רעד סָאװ ,ןעכַאז עטסניטכיוו יד ןופ ענייא זיא סָאד ---
 טרעדָאֿפ וצרעד .ןָאטּפיוא ןעק טרָאװ רעטדערענ רעדָא רענעב

 טרָאס ןעזיד ןוא ,רעלעיצעּפס ַא ,טנַאלַאט רענערָאבעג ַא ךיז

 לָאצ עסיורנ א .סָאמ רעסיורג א ןיא רעלדַא טנָאמראפ טנַאלַאט

 ַא ןענָארקעג רהאי ןהעצביז יד ןיא ןעבָאה ןעיירעפיטש ענייז ןופ
 ,טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא ןעזעלעגרָאפ ןערעוו ייז ןוא ,םש

17 

 .ןָאסלַאשזד .לא

 יד ןעוו ,עדנוטש גָאטימ רעד ןיא .נָאט ןעסיוועג א ןיא

 רעדואווקייל םעד ֹוצ זיא ,םור גניניַאד ןיא ןעוועג ןענייז טסעג

 -ָאטוא ןא ןערהָאפעגוצ ,ןענַאטשעגנייא ןאד ןיב ךיא ואוו ,?עטָאה

 ,רעניד טלעטשַאב ןעבָאה ייז .טייל עגנוי יירד טימ ?יבָאמ



 רעלד
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 טָאה ןוא ןעמוקענוצ רימ וצ ייז ןופ רענייא זיא ןעסע ן'כָאנ

 "עג ןאד ןיוש ןזיא רע ,ןָאסלַאשזד ,לַא סלַא טלעטשעגרָאפ ךיז

 .טנייה יו ױזַא םינ ךָאנ םגה ,אקירעמא ןיא טנַאקַאב טוג ןעוו

 םהיא ןעגעו סעומש ןעטנאסערעטניא ןַא טאהעג ןעבָאה רימ

 רעד ףיוא רעליּפשיוש ןוא רעגניז עשידיא ןענעוו ןוא ךילנעזרעּפ

 עוו טלהעצרעד רימ טָאה רע .ןיימענלא ןיא ענהיב רענאקירעמא

 ןוא ,ןזח םעד רעטָאפ ןייז ןענעו ,ןערהאי רעדניק ענייז ןענ

 זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןיא גנוהיצרע יד סָאװ ,גנוקריוו רעד ןעגעוו

 -ַאט ןעשילאקיזומ ןייז ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא טַאהעג טָאה

 ,ןע'ןילרעב גניווריוא ןעגעװ טדערעג ךיוא ןעבָאה ריס .טנאכ

 זיא רעכלעוו ,רעדיל רענאקירעמַא ןופ רעסַאפרַאפ ןערעלוּפָאּפ םעד

 רעד ןעגעװ טסעומשעג ןעבָאה רימ .ןזח ַא ןֹופ ןהוז א ךיוא

 רענַאקירעמא םעד ףיוא ןעבָאה םינוננ עשי'ןזח סָאװ ,גנוקריוו

 םוצ טסאּפעגוצ ןֹוא טרעדנעעג ?לעסיבא ןערעוו ייז ןעוו ,םלוע

 .קַאמשעג רענאקירעמא

 -רעּפ םינ ,ןהעזענ טינ ןע'ןָאסלַאשזד .לֵא ךיא בָאה רהעמ

 סיקָאט יד ןיא ןעדייס -- ,ענהיב רעד ףיוא טינ ןוא ךילנעז

 רעיוהעגמוא ןעמָאנ ןייז זיא ןַאד טייז .(סמליפ עגידוועדייר)

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא טציא זיא רע ,ןעפקאוועגסיוא

 -כייר יד ןופ רענייא ךיוא ןוא אקירעמא ןיא רעגניז-רעליּפשיוש

 -ָאט יד ביוא ןא ,ןענָאז וצ רעבָא טרעדָאפ רשוי רעד .,עטס

 .לֵא טָאה ,ןע'ןָאסלַאשזד ,לא ראפ ןָאטעג ךס א ןעבָאה "סיק

 ןא ןיא סע  "סיקָאט, יד ראפ ןָאטענ רענינייוו טינ ןָאסלַאשזד

 ,ןעמענ לייטנא ןייז קנַאד ַא ןא ,טקַאפ רעטנאקאב ןײמענלַא

 רעכלעוו ןהָא ,גלָאפרע ןעטשרע רעייז טַאהעג סיקָאט יד ןעבָאה

 ַא סלא ןעראוועג טכארטאב רשפא טלָאװ וטפיוא רעצנאנ רעד

 ,דניק ענעריובעג-טיוט

 ןופ ןהיז) רעדירב עשידיא ףניפ יד ,סרעדָארב רענרָאװ יד

 ,טרהיפעגנייא סיקָאט יד ןעבָאה עכלעוו ,(רעטסוש רעזמָאל א

 -עג רעבָא ייז ןעבָאה ,ןעריטָארקנַאב םייב ןעטלַאהעג ןעבָאה

 ןייז ןוא ןזח ןעשידיא א ןענעוו) "רעגניס זעשזד יהד , טלעטש

 טָאה סָאד ןוא ,עלָאר טּפיוה רעד ןיא ןע'ןָאסלַאשזד טימ ,(ןהוז
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 טכַאמעג טָאה עמריפ יד זא ,גלָאפרע ןעלַאסָאלַאק ַאזַא טָאהעג

 ייז ןעבָאה רעטעּפש לעסיבא ,טיפָארּפ ראלָאד ןָאילימ עכילטע
 ןע'ןָאסלַאשזד טימ רעדיוו ,"?ופ גניגניס יחד, עסעיּפ יד טלעטשעגנ
 סָאד ןוא ,רעגניז ןוא רעליּפשיוש סלַא עלָאר רעטנעצ רעד ןיא

 ןענָאילימ עזיד טֶא .ןענָאלימ רהעמ ךָאנ טכארבעג ייז טָאה

 רעד ןופ טנעמאדנופ ןעלעיצנַאנפ םעד טגעלענ סָאד ןעבָאה
 סיקָאט יד זא ,טכאמעג ךילנעמ טָאה סָאד .ננומענרעטנוא

 ץנאג רעביא רעדליב עליטש יד קרַאמ ןופ ןעּפוטשסיורא ןעלָאז

 ,אקירעמא



 לע טיפ ַאק רע טעביו

 ."םטרעוורַאפ , ןיא

1 

 ."טפיטשיילב ןוא רעדעפ טימ,

 ךיא ןיב ,עיצקַאדער רעד ןיא ךיז ןערהעקמוא ןיימ ךָאנ

 גידנעטשלָאפ טלהיפענ ךיז בָאה ךיא  .גיטעט ןערָאװעג רעדיוו

 ראפ טייברא גונעג ןעוועג זןיא'ס .ןעבעל טימ לופ ןוא טנוזעג

 .רעביירש סלַא יא ,רָאטקאדער סלַא יא ,רימ

 -ַאֹּפ ,ןעלקיטרא-טייל יד ןופ ?ייט א ןעגָארטעניײב בָאה ךיא

 -ַאשּפָא עשיטירק ןוא ןעקיטירק רעטַאעט ,ןעלקיטרא עשימעל
 עמרָאפ רעד ןיא עטצעל סָאד --- ,קרעוו עשירַארעטיל ןופ ןעגנוצ

 רוטַארעטיל , טפירשרעביא םעניײמענלַא םעד רעטנוא ןעציטָאנ ןופ

 דוד ןענעװו .ןעגנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס סלא רעדָא ,"ןעבעל ןוא

 ךיא בָאה ,ליּפשייב םוצ ,"ןעמעלַא ךָאנ, ןַאמָאר ס'ןָאסלעגרעב

 ןופ עירעס ַא טכילטנעפערַאפ רהָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןיא

 ַא סלא ,טסירגנַאב ןעטרָאד טרעוו קרעו סָאד .,ןעלקיטרַא יירד

 סלא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא סטרעוורָאפ טירש רעגניטכיוו

 -טנע עירעס יד ,רהיא ןיא גנוניישרע עכילהערפ ןוא עיינ א

 טזייוו ןוא רעטקַארַאכ ס'נידלעה רעד ןופ גנוטכַארטַאב א טלאה

 ךס ןיא רעבָא ,קרעוו םעד ןיא ןעטקנוּפ עכַאװש יד ףיוא ןָא

 .עניטסניג טסבעה א קיטירק יד זיא ?כה

 -עפ עטרירטסוליא ןופ גנולײטּפָא ןא טרהיפענ בָאה ךיא

 ."טפיטשיילב ןוא רעדעפ טימ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןענַאטעיל

 -װעסּפ ענעדישראפ רעטנוא ןעבירשעגנ ךיא בָאה ןעציקס-רעדעפ יד

 טלַאהניא רעד .ןעמָאנ א ןהֶא רָאנ ,סנעטסיימ ,רעדָא ,ןעמינָאד

 סעּפע ןיא ןענַאטשַאב זיא ןעציקס ןוא ןענָאטעילעפ עזיד ןופ

 ןופ עידענַארט רעליטש א ןיא טפָא ,ךירטש ןעשינָאלַאכיסּפ א

206 
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 עירעס רעזיד וצ רעדליב-טפיטשיילב יד .,ןעבעל ןעכילגעט םעד
 רעשינעמור ַא ,עָאנאענ רעטעּפ רעלטסניק רעזנוא ןעפאשעג טָאה

 ,טסירק

 :ןענָאטעילעּפ יד ןופ ןעליפשייב רָאֹּפ ַא ןענייז טָא

 יד ןיא דיא א ,טנארגימיא ןא ,קראי וינ ןיא הבושת תבש
 -ָאמ עכילטע טשרע זיא רע .?הוש ןופ טהענ ,ןערהָאי עלעטימ

 -בָאט יד .,רעטכָאט ַא וצ ןעמוקעג זיא רע .אקירעמא ןיא טָאנ

 םעד ףיױא ,טונ רהעז םהיא וצ ןענייז םידייא רעד ןוא רעמ

 ..רעבָא .ןעגָאלקַאב וצ סָאװ טינ ךיז רע טָאה

 ..םעוד טינ םעּפע זיא'ס

 ןיא ?הוש יד ,רוד ןעטלַא םעד ןופ ךדיוצ רעמורפ א זיא רע

 יזא .טסיירט עניטסייג ןייז ,עיזעָאּפ ןייז ,ןדע-ךנ א םהיא ראפ
 שרדמה תיב ןיא רע טנעלפ ןעטרָאד ,םייח רעד ןיא ןעוועג זיא

 -נאלק עדנעצלירג יד ןופ ,ןעטסאל ענייז ןופ הורּפא ןַא ןעניפעג

 ...ןעבעל ןענידעכָאװ םעד ןופ ןעג

 עלא יװ ?הוש א ,ךיז טכאד ,ל?הוש ןיא ךיוא ָאד טהענ רע
 ...ןעלהוש

 / .סָאר טינ רעבָא ןיא סע

 ע'סואימ א ,םינּפ תוזע ןא ,גנוי רעכָארג רעשימייה א

 טנעדיזערּפ רעד ןזיא רע ןוא ,ןעראוועג ךייר ָאד ןיא שינעפעשאב
 ,טייק רענעדלָאנ רערעווש ןייז טימ ,רע טָא .להוש רעד ןופ

 הפצוח רעד טימ ,םינּפ ן'םיוא הּפצוח רעשיא'ץראה-םע רעד טימ
 רעבָארג ןייז !יאבנ רעד סָאד זיא רע ,קינטיירלֶא םעד ןופ
 -רעװדַא טימ ןוא סענַיב טימ .?להוש רעד רעביא טבעווש טסייג
 ,להוש ןיא טקעמש סטנעמזִייט

 טנעװאדענּפָא טָאה ,דיא רעלעדייא רעד ,"רענירג, רעד ,רע

 ךיז רע טָאה טייקמורפ רעגיטכירפיוא-ףיט ַא טימ ,תובהלתה טימ
 ..לעמיה םוצ טעדנעוװעג

 -נוא ןַא טנָאנ ,?הוש ןופ קירוצ טהעג רע ןעוו ,טציא רעבָא

 א ןעקנורטעגסיוא טלָאװ רע יוװ יוזא .ץראה ןייז טייחנעדירפוצ
 ןעמהענעגנַאנא ןא טלהיפרעד ךָאנרעד ןוא ןייוו זָאלנ ערעייט
 ,םעט-רעדיוו
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 יד ןיא ;טייקניצרַאה עשימייה יד ?הוש ןיא טלהעפ סע
 ..ןח רעד ,טייק'תמא עשימייה יד טלהעפ םיארונ םימי עגיה

 -עג יװ ,לעּפע רעטכראפעג א יװ ,ךאז ענשטירבַאפ א יו |
 .הבושת תבש רעניה רעד םהיא ןיא ךלימ עטעוועשלַאפ

 ןָאטעילעפ ןעטרירטסוליא ןעזיד רעביא טפירשרעביא יד

 ןעמָאנ רעבלעזרעד ןוא .?סָאד טינ סעּפע זיא סע, ןעוועג זיא

 רעדעפ טימ ,, רושטיפ רעבלעזרעד ןופ ןָאטעילעפ א רעביא טהעטש

 ,טלַאהניא רעדנַאנַא ןופ רעבָא ,"טפיטשיילב ןוא

 ייז .,רהיא ןעסירגַאב סעט'רבח .הנותח טָאה לעדיימ ַא

 רעבָא ;תחנ רהיא טימ ךיז ןעהערפ ייז ןוא ביל רהיא ןעבָאה
 ,טשיושטנע ןיא יז .ןענַאלשענרעדינ ךיז טלהיפ ןיילַא הלכ יד

 סָאד ?בַיל םהיא יז טָאה !ןינ ?ןתח םעד טנייפ יז טָאה

 ץלא ,ךיז טכַאד ,זיא ןיימענלַא ןיא .,ןעגָאז טינ ךיוא יז ןעק
 ...ךֶָאד ןוא .טיירלָא

 ,טנעמָאמ ןעסיורג םעד טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה יוזא טינ

 .הּפוח רעד רעטנוא ןהענ טעװ יז ןעוו

 רהיא ייב ךיז טוט סע סָאװ ,סעט'רבח ערהיא ןערעלקרע

 טכָאװ ,ןעלעוו אי טלָאװ יז ןעוו ןוא ,טינ יז ל?יוו ,ןעצראה ןיא

 סע ןא ,רָאנ סייו יז .,ןעקירדוצסיוא סָאד יו ,ןעסיוו טינ יז
 ..סָאד טינ סעּפע ןיא

 ,ןעדיא ןעמורפ םעד ןענעוו ןָאטעילעפ םעד וצ נוצַאב ןיא
 ןופ ךיא בָאה ,להוש רענאקירעמַא רעד ןיא טשיוטנע ןיא סָאװ

 ,שטייטס .,לַאג טימ ?ופ ףירב א ןעטלאהרע טסילאיצַאס ַא

 ךיילטימ ןעזייוואוצסיורא ננוטייצ עשיטסילאיצַאס א טמוק יו

 ןיא טייקמורפ ע'תמא ןייק טינ טניפעג רעכלעוו ,ןעדיא ַא טימ
 ,ןעדיא אזא ןופ ןעכאמ קזוח ףראד טסילאיצַאס א ? ?הוש ןייז
 ןיא ןוא טָאנ ןיא ןעביולנ וצ ןיא סע שירַאנ יװ ,ןערעלקרע

 ,םהיא ֹוצ תוליפת

 ,סיפִא ןיא ךיז וצ ןעדאלעגננייא עסָאנעג םעד בָאה ךיא
 גידנעהימ ,ןעדננוטש רָאּפ ענהעש א טכַארברַאפ בָאה ךיא
 ןעשלאפ א ןופ ךאז יד טכַארטַאב רע זא ,ןעזייוַאב וצ םהיא ךיז

 ןעבירשעג טינ ןערעװ ןענַאטעילעפ עכלעזא ןא ,טקנוּפדנַאטש
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 ןערהיפ וצ טינ ןיא קעווצ רעייז זא ; רעזעל םעד ןערעלקוצפיוא

 .ןעטנעמָאמ עגיטסייג עסיווענ ןערעדליׂש וצ רָאנ ,עדנאגאּפארּפ
 -רעטנוא םעד ףיוא ןעזייוואוצנָא זא ,ט'הנעט'ענ ךיוא בָאה ךיא

 ןוא ,ןעלהיפענ עזעינילער עניטכירפיוא ,ענייר ןעשיווצ דיש

 -קינטיירלא ןערָאנלואו א טימ טשימעגברוד ןענייז סאוו ,עכלעזא
 טאהעג טינ בָאה ךיא  .ניטכיוו זןיא אפוג סָאד זא -- ,טסייג
 (=,עגינייז סָאד ייב ןעבילבענ זיא עסָאנעג ןיימ .גלָאפרע םוש ןייק

 טלעטש "טפיטשיילב ןוא רעדעפ טימ , ןופ עציקס רעדנַאנַא
 טימ ןעבָאה וצ הנותח ךיז טביילק סָאװ ,?עדיימ ןהעש ַא רָאפ
 -נַאלג ,ןעסיורג ַא טָאה ןתח רעד .ןעכייר א ,ןַאמ ןערעטלע ןַא

 רהיא רעבָא ,ךילסעה רהיא ןיא רע ,ּפָאק ן'םיוא ךילּפ ןעניצ

 ,שטייט'ס . ;הורוצ טינ רהיא טזָאל עמהומ עשיטקארּפ עיירט

 -עזראפ א ןעביילב וצ ארומ טָאה לעדייס יד ןוא !קילנ אזַא

 ,"?טרָאװ-ַאי, םעד טגָאז יז .ךָאנ גידנעליוו טינ יז טיג ;ענעס
 ."קילג, םעד טימ ןעבָאה הנותח טעװ יז

 רעסיורג רעד רעבָא ,"שיטקארּפ , ןעלהיפ וצ ךיז טהימ יז

 ךָאנ טציא ,ןעקנאדעג ערהיא ןופ ּפָא טינ טערט ךילּפ רעגיצנַאלג

 יז טהעז ,טהענ יז ואוו ןוא טהעטש יז ואוו .רעהירפ יו רהעמ

 ...ךילּפ םעד ,םהיא

 -יא ערעטלע ןַא יװ ,רָאפ טלעטש רעכלעזַא ןָאטעילעפ ןייא

 ן'םיוא טנענענַאב ,"ענירנ, עניבייא עשידָאמטלַא ןא ,יורפ עשיד

 רהיא ,ןיליירפ ַא טימ דיחי-ןב םענערָאבעג רענאקירעמַא רהיא סָאג
 ךיז ליו יז .םהיא וצ טפיול יז .תחנ ןופ טגנירּפש ץראה
 ןעטייו ןופ רהיא טינ ןהוז רעד רעבָא ,קילנ ןייז טימ ןעקיווק

 ,םינ ליוװ רע .ןהענוצוצ ןעיימס טינ לָאז יז זא ,לַאנגיס ַא

 .רעטומ "ענירג, ןייז ןהעז לָאז הלכ רענאקירעמַא ןייז זא

 -ידיא א רָאפ טלעטש דליב סָאד ואוו ,ןָאטעילעפ א ןַארַאפ

 סיִפֶא טסָאּפ ןיא טהעטש יז יװ ,עקטנארנימיא ןא ,לעדיימ עש

 פיו יז .עהייר רהיא ףיוא גידנעטרַאװ ,לערעטסנעפ ןעבעל

 ףעיצעפס רימ וצ ןעמוקעג רע זיא רעטעּפש רהָאי עכולטע טימ (*

 טַאהעג בָאה ךוא זא ,ןיוש רע טהעטשראפ טציא זא ,ןערעלקרע וצ

 .טפָא ץנאג טַאהעג ךוא בָאה ןעגנורהאפרע עכלעזא ...טכער
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 "עג טרעו סע .רעטומ רעמירא רהיא וצ םייחַא טלעג ןעקיש

 םעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד  .ייברעד ?היפענ רהיא טרעדליש

 רעטנורא םיכאלמ ןעקוק טנעמָאמ אזא ןיא , :ןענייז ןָאטעילעפ

 | ."רהיא ףיוא

 ךיא בָאה ,"סטרעוורָאפ, ןיא סָאד גידנעזעלרעביא ,ךָאנרעד

 רשפא ךיא לעוו םיכאלמ יד ראפ :סאּפש טימ טגָאזעג ךיז וצ

 ...טַאלג ןעגנאגענּפָא רעבָא זיא סע .,.ןובשחו ןיד ןעבענּפָא ןעזומ

 -רעד טרעװ גנוליײטּפָא רעזיד ןופ עציקס רעדנַאנַא ןיא

 ןאוו ,אקירעמא ןייק ןעמוקענ זיא סאוו ,?לעדיימ א ןעגעוו ט?העצ

 ןיא רעטָאפ רעד .ןזח רעטמהירַאב א ןעוועגנ זיא רעטָאפ רהיא

 ןענניזניירא טגעלפ רע .ןעמוקענ ןיא יז רעדייא ,ןעבראטשעג

 -יא גידנעהעג ,לָאמ ןייא ןוא ,(סנָאפאמארג) ספארגָאנָאפ ןיא

 -סיוא ןייז טימ עמיטש ןייז טנעקרעד יז טָאה ,טירטפ ?ענַאק רעב

 טהעטש יז יו ,טלעטשעגרָאפ טרעוו סע .דרָאקער א ןיא ךארּפש

 ...וצ ךיז טרעה ןוא
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 .לעבעב טסוגוא ןופ טיוט רעד

 יףאטשענ ךירוצ ןיא זיא ,טסונוא ןעט13 םעד ,רעמוז םענעי

 -ָאס עשטייד יד ןופ רערהיפ רעטבילַאב רעד ,לעבעב טסוגוא ןעב

 -וקאב םעד ןעגעוו טָאה "סטרעוורָאפ , רעד .ןעטארקַאמעדזילאיצ

 ןעװעג רעמונ רעטסקענ רעזנוא ןזיא ,ָאלא .עשעפעד א ןעמ

 -ויּפ עצנַאג ייוצ .ןעלעבעב טימ ןעמונראפ ןעצנַאנניא טעמב

 -טנע ןעבָאה ,סמולָאק יד ןשיווצ ןעסַאּפ עצרַאװש טימ סעשזד

 -רא ערעדנא ןוא קיטסירעטקַארַאכ א ,עיפארגָאיב ןייז ןעטלאה

 עירעס ַא ןעבירשענ ךיא בָאה ךָאנרעד .םהיא ןענעוו ןעלקיט

 םענעבראטשעג םעד ןענעוו ןעננורהאפרע עכילנעזרעּפ ,ןעלקיטרא

 .רערהיפ
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 .סעצָארּפ םילייב רעד

 ןעמוקענרָאפ וועיק ןיא זיא רהָאי םענעי ןופ רעבָאטקָא ןיא

 -רעד ןיוש ןעביוא ןיא רעכלעוו ,סעצָארּפ סילייב רעד

 -ענּפָא גָאט ןעדעי םהיא ןעבָאה ריס .ןערָאװעג טנָאמ
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 ןעגנאגעגנֶא ןיא ןועיק ןיא תעשב רָאנ טינ ,ץַאלּפ ךס א ןעבעג

 ןעבָאה רימ .רעטעּפש ןעכָאװ ןוא ןעכָאו ךיוא רָאנ ,לעיירט רעד

 -רע רימ ןעבָאה ךָאנרעד ןֹוא ,דנאלסור ןופ ןעשעּפעד ןעמוקַאב

 -טּפיוה רעבָא ,ןיווטיל .א ןופ זייוולייט ןעצנעדנָאּפסערָאק ןעטלַאה

 טניואוועג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה ןיִנְלֶא .ןיִגְלֶא .מ ןופ ךילכעז

 -ענייב טינ רע טָאה אפונ סעצָארּפ םעד ןוא ץייוש רעד ןיא

 ןוא עשיסור עליפ טימ טצונַאב רעבָא ךיז טָאה רע .טניואוו

 עלא יד ןופ ןוא ,ןעלױּפ ןוא דנאלסור ןופ ןעגנוטייצ עשידיא

 -ליב ןעלעטשנעמאזוצ רע טנעלפ ןעגנורעדליש ןוא ןעטכירַאב

 -ךָאפ זיא סאוו ,םעד ןופ ןעטייהלעצנייא עטנאסערעטניא טימ רעד

 רע טָאה ץלַא סָאד .לַאז טכירעג רעוועיק םעד ןיא ןעמוקעג
 ַא ענייז טנעלפ טּפָא .,רענייטש ןעדנעצנעלג א ףיוא ןָאטעג

 עכילטע ןעמענראפ עטכישעגנ סילייב רעד ןעגעוו ץנעדנַאּפסערָאק

 ,ךעלדליב ,סעקנעצס ,ןעטייהלעצנייא עניברַאפ טימ לופ ,סמולָאק

 ,סערעטניא ןעטסּפיט םעד טימ ןעזעלעג ץלַא סָאד טָאה םלוע רעד |

 -ייב ןעגעג טקא סגנונידלושַאב םעד ןעטלאהרע ןעבָאה רימ

 ,ןעביוהעגנא ךיז טָאה סעצָארּפ רעד רעדייא טייצ עשביה א ןע'סיל
 טָאה רָארוקָארּפ רעוועיק רעד יו םעד ךָאנ ,ןעגרָאמ היוא ןוא
 רימ ןעבָאה ,?אזטכירעג רעוװעיק םעד ןיא ןעזעלעג טקַא םעד

 -ראפ זנוא ייב טָאה רע) גנוצעזרעביא ןא ןיא טקורדעג םהיא
 -ור ןופ רימ ןעבָאה רעטעּפש .(סמולָאק עליפ ןעמונ
 ןעלקיטרא עגיטכיוו ענעדישראפ טסורדעגרעביא רעטעלב עשיס

 ןעטסנוג וצ ?עקיטרַא ןא ,?יּפשייב םוצ ,יוװ --- ,סייק רעד ןעגעוו

 רעשיטימעסיטנא רעד ןיא ןענישרע זיא רעכלעוו ,ןע'סילייב ןופ
 -יורג א טכאמעג ןַאד טָאה רעכלעוו ןוא ,"ןינאילוועיק , גנוטייצ
 ,דנאלסור ןיא םשור ןעפס

 ןוא ,איפלעדאליפ ןיא רעטסעװש א טַאהעג טָאה סילייב
 .ןעבירשעג רהיא וצ רע טָאה ,ןערָאװענ טיירפַאב זיא רע יװ ךיילג
 -ַאפ ַא ןוא ,ףירב םעד ןופ עיפארגָאטָאפ ַא טקורדעג רימ ןעבָאה
 -ךָאפ רעיפלעדאליפ רעזנוא עכלעוו ,אפונ ןע'סילייב ןופ עיפַארגַאט
 ,רעטסעווש ןייז ייב ןעמוקאב טָאה רעהעטש

 -ליב ןוא ןעטערטרַאּפ ערעדנַא ךס א ןעבעגעג ןעבָאה רימ
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 יד זיא ?כה ךס ןיא .לובלב םעד טימ גנודניבראפ ןיא רעד

 ןוא טיירב יוזא ןעראוועג "טרעווָאקעג , זנוא ייב עטכישעג סילייב

 ןעגיטשעג ןאד אפוג םעד ךרוד זיא "סטרעוורָאפ, רעד זא ,ךייר

 .עיצַאלוקריצ ןיא
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 -- .יקסווערעדאּפ ץאנגיא ןופ טױעצנַאק א ףיוא ןעקנאדעג
 .רָאניעג ראיעמ ןופ טיומ רעד

 -טרָאפ ןענייז "טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, ןענַאטעילעפ עניימ

 ןיא רעכלעוו ,ליּפשייב םוצ ,ייז ןֹופ רענייא .,ןעראווענ טצעזעג

 -עג ןעטשימעג םעד רעביא טינ ,רעבמעצעד ןעט4 םעד ןענישרע

 םעד ןופ טרעצנָאק א טניואוועגייב בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,?היפ

 .יקסווערעדאּפ טסינַאיּפ ןעשיליוּפ ןעטמהירַאב

 טימ קראי וינ ןיא טרעהעג לָאמ ערערהעמ םהיא בָאה ךיא

 ןוא ;טיור ןעװעג ךָאנ ןענייז רָאה ענייז ןעוו ,קירֹוצ ןערהָאי

 -ְלַא ןא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,טרעהעג םהיא ךיא בָאה טציא

 ץלַא רע טָאה טליּפשעג .ךלימ יװ סייוו ראה טימ ןַאמ רעט

 ,סורדנייא םעד ךיא ביײרשַאב ןָאטעילעפ םעד ןיא רַאברעדנואוו

 -ָאד םעד וצ זא ,רעבָא להעצרעד ךיא טכַאמ ןעליּפש ןייז סָאװ

 ,להיפעג ןעראברעדנָאז ַא טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב טרעצנָאק ןעגיז

 -וס עשביה ןעטסָאק טזָאלעג ךיז ןַאד טָאה יקסווערעדאּפ םירָאװ

 ךיא ."אשַארג ַאװד, גנוטייצ עשיטימעסיטנא יד ןעציטש וצ ןעמ

 טָאה קיזומ עכילטענ ןייז סָאװ ,גנוקריוו יד טלעטשעגרָאפ בָאה

 ַא טָאה טייצ רעבלעזרעד וצ יוזא יו ןוא ,רימ ףיוא טכאמעג

 -טּפיוה טחהעטשַאב ןָאטעילעפ רעד .,ץררַאה ןיימ טעשזירגעג םערָאװ

 -ָאד יד ךיז ןערעטנָאלּפ סע יוזא יוװ ,ננורעדליש רעד ןיא ךילכעז

 (*.ןעלהיפעג ייווצ עניז
* * '* 

 ַא ןעוועג זוא אקירעמַא רעביא ט'יקסװעראדַאּפ רוט רענעו (*

 .לַאמ עטשרע סָאד טריסַאּפ םהוא םימ טָאה סָאד .לַאפכרוד רעסיורג
 ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז .אקירעמַא ןוא טבילאב רהעז ןעוועג זיא רע
 ,ןעדיא יד טגידלושאב רע טָאה לַאפכרוד ןעגיטציא ןיא .סיורג רהעז
 .טומעסיטנַא ןַא זוא רע זַא ,טנעקיולעג רע טָאה ויברעד ןוא
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 -נעס עסיורג יד זיא רהָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןעט11 םעד
 רעד ןעוועג רעטעלב רענאקירעמא יד ןיא גנוריסַאּפ עלענָאיצַאס
 ןופ ראיעמ רעד ,רָאניעג .שזד םאיליוו ןופ טיוט רעגידגנולצולּפ
 ףיוא גידנערהָאפ ןעבראטשעג ןיא רע ,קראי וינ טדָאטש רעד
 ,דנאלגנע ןייק קראי וינ ןופ ףיש א

 ,ןהוז ןייז ןופ ןעמוקעג ןיא טיוט ןייז ןענעוו עשעּפעד יר

 .עזייר רעד ףיוא טיילגַאב םהיא טָאה רעכלעוו |

 םירּפוס םעד ןופ שזדָאשזד א ןעוװעג רָאניעג זיא רעהירפ

 טַאדידנַאק סלא .,(טכירעג ןערעכעה םעד ןופ רעטכיר א) טרואק
 רהיא וצ ,לָאה ינעמעט טלעטשעגסיורַא םהיא טָאה ראיעמ ףיוא
 .טרעהענ טינ לָאמנייק רעבָא רע טָאה עיצאזינַאגרָא רעטּפורָאק

 עטסטנאסערעטניא ןוא עטסניהעפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 -ייאראפ יד ןֹופ ןעבעל ןעשיטיִלַאּפ םעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ
 ןעגיוצעג רע טָאה רעהירפ רהאי עכילטע טימ ,ןעטַאַאטש עטנינ

 ,ףמאק ןעניטומ ןוא ןעניטפערק םעד טימ טייקמאזקרעמפיוא ךס ַא
 ןעטּפורָאק םעד ןעגעג רעטכיר סלא טרהיפעגנָא טָאה רע סָאװ
 -דנע טָאה רע ןעמעװ ,דנעלייא ינאק ןופ רעשרעה ןעשיטילָאּפ
 ,רעלעניגירַא ןא ןעוועג זיא רע .סינגנעפעג ןיא טקישראפ ךיל
 טָאה רע .?היפעג-רשוי ןעקראטש ַא טיפ שנעמ רעגיטפערק
 .ןעקנאדעג עטנאסערעטניא טַאהעג טָאה ןוא טלעוו יד ןענַאטשרַאפ

 רעד ןעבירשעג ןעוועג ןַאד זיא ןיז ןעזיד ןיא רהעפעגנוא
 ,"סטרעוורָאפ,, ןיא לעקיטרַאיטייל

(: 

 .רעזנוצ םוקילא ןופ טיוט רעד

 רעטמיראב רעד ןעבראטשעג זיא רעבמעטּפעפ ןעט928 םעד

 -לע םעד ןיא ,רעזנוצ םוקילא ןחדב רעגילָאמַא ןוא טעָאּפ סקלָאפ

 טקורדעג "סטרעוורָאפ , ןיא ןעבָאה ריס .רהאי 78 ןֹופ רעט

 ןופ ןעוועג ןעבירשענ זיא יז יו ךילכעזטּפיוה ,עיפארנָאיב ןייז

 .ןיילַא םהיא

 הנותח א ףיוא טרעהעג לָאמא םהיא ךיא בָאה ,ןחדב סלא
 ַא טָאהענ ךיוא םהיא טימ ךיא בָאה ןעטרָאד ןוא ,ענליוו ןיא
 ןיא ,רעטעּפש ,(809-860 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעט-1 העז) ךערּפשענ
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 ןעט-2 העז) רעטנעהענ ןערָאװעג טנַאקַאב רימ ןענייז ,קרָאי וינ

 .(407-406 שזדייּפ ,דנַאב
 -ייש ּפיליפ ,טסַאג ַא טאהעג ָאד רימ ןעבָאה רעבמעווָאנ ןיא

 רעשטייד רעד ןופ רערהיפ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ,ןאמעד
 רהאי ַא טימ בָאה ךיא ןעכלעוו ,ייטראּפ רעשיטארקָאמעד-לאיצַאס

 טָאה רע ,(232 שזרייּפ ,ןעביוא העז) ןילרעב ןיא ןהעזעג רעהירפ

 ךיא ןוא ,ןעראווענ טנאקאב ןענייז ריס .,סיפֶא רעזנוא טכוזַאב

 ןיא טנעדנַאּפסערָאק רעזנוא ןערעוו וצ ןעדאלעגנייא םהיא בָאה

 .דנאלשטייד

 -ירהאי-ניצרעפ םעד טרעייפענ רימ ןעבָאה טייצ רענעי םורא
 םעד ןופ טייקניטעט רערענָאיצולָאװער רעד ןופ םואעליבוי ןענ

 ,שטייד ָאעל רענאיצולאווער ןעשיסור ןעטמהירַאב
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 -- .ָאטנָארָאמ ןוא לאערטנַאמ -- .עדענעק ןיא ךוזַאב ַא
 .רעדנעלגנע יד ןוא ןעזיוצנַארּפ יד

 ערהיא טינ רעבָא ,טכוזַאב רעהירפ ןיוש ךיא בָאה עדענעק

 ןעטראד ,אטנָארָאט ןוא לאערטנָאמ ,טדעטש עטסניטביוו ייווצ

 ןופ רעטניוו םעד ןיא ,טציא ןעוועג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא ןיב

 ךיא .גנושַאררעביא ןא ןעוועג רימ ראפ זיא לאערטנָאמ+- ,32

 עשיזיוצנארפ א יז זיא ץלַא ןיא זַא ,ןעלעטשרָאפ רעמיא ךיז געלפ
 גיצנאווצ-ןוא-ףניפ רהאי ַא טימ .עשילגנע ןַא יו רהעמ טדָאטש

 (סעקסעוויוו ,ןעדליש) סניַאס עטסיימ זַא ,ןערעה ךיא נעלפ קירוצ
 -גנע ףיוא ןעוועג ןענייז עליפ .שיזיוצנארפ ףיוא ןעטרָאד ןענייז

 ןיא שילגנע ףיוא ןזיולב ןייז לָאז ןיֵאס ַא זַא רעבָא ,ךיוא שיל

 רעזיד .טייהנעטלעז עסיורג א ןעווענ ןאד ןיא ,לאערטנָאמ

 טציא זא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעבילבראפ רימ ייב זיא קורדנייא

 עדייב ףיוא ךיא בָאה רעבָא ןע'תמא רעד ןיא  ,יוזא ךיוא זיא

 שיזיוצנארפ ףיוא ןוא ,סניאס נינייו רהעז ןענופענ ןעכארּפש

 -עג סע ואוו ,רעטנעצ סלעדנַאה םעד ןיא .,רענינייוו ךָאנ ןיילא

 ןעמ טָאה ,ןעקנַאב ןוא ןעטפעשענ לײסלָאה עסיורג יד ךיז ןעניפ

 יד טיול נידנעלייטרוא .,טנעגעגַאב םיוק הרוש עשיזיוצנארפ א

 -נייא ןַא ןעמוקאב ןעמ טָאה ,ןעטפעשעג יד ףיוא ןעטפירשפיוא
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 עסיוועג א טָאה עכלעוו ,טדָאטש עשילננע ןא ןיא סע זא ,קורד
 ןע'תמא רעד ןיא דנערעוו ,ךיוא רעניואוונייא עשיזיוצנארפ להָאצ

 .רעדנעלגנע יו ןעזיוצנארפ רהעמ ךס א טאהעג לאערטנָאמ טָאה

 ןעבָאה רעדנעלננע יד םגה זא ,ןעניז ןיא ןעבָאה ףראד ןעמ

 -ענ דנַאל סָאד זיא ,ןעמונענוצ ןוא ןעמונעגנייא רעטעּפש עדענעק

 סָאװ םעד ןיא טרעטשעננוא ןֹוא יירפ גידנעטשלָאפ ןעבילב

 טימ ןיא סָאד יו ,ןענַארפ עשימָאנָאקע וצ ךייש טינ זיא

 .טינ ייז טנניווצ גנוריגער עשילננע יד .,סעינָאלָאק עשילגנע עלא

 רעבָא .ןעבעל ןעלאנָאיצַאנ םענענייא רעייז ןערהיפ ייז טזָאל יז

 ןיא ןוא גנוטיידאב ןיא רעמיא ןעסקאוו עדענעק ןופ רעדנעלגנע יד

 -אב רעייז ןערילראפ ןעזיוצנארפ עגיטראד יד דנערעוו ,טכַאמ

 .גנוטייד

 עשיזיוצנארפ עסיורג יד ,לאערטנָאמ ןיא טָאטלוזער סלא
 א ןעוועג ןיוש ,סנעטסנינייו ,ןעסיורד ןופ ,1918 ןיא ,טדָאטש

 ,שיזיוצנארפ יו שילגננע רחעמ ךס

 ןיא ןיא עכלעוו ,ָאטנָארָאט ןופ רעסערג ןזיא לאערטנָאמ
 -טנָאמ ןוא ;רעדנעלננע יד ןופ ןערָאװעג טלעקיווטנע ןעצנַאג

 ןופ גנורעקלעפַאב יד) רעניואווניא רהעמ טָאה לָאער
 8000000 רהעפענמוא ןעװעג .ןאד ןיא רעטשרע רעד
 -טנָאמ טָאה ךָאד ןוא ,(400,000 -- רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 ןופ רהעמ ןהעזעגסיוא טָאה יז ;רענעלק ןהעזעגסיוא לאער
 -ןיילק ענעסקַאוװעגסיוא ןַא יװ ,טדָאטש ץניווָארּפ ַא יו ָאטנָארָאט
 ןופ ןעסאנ עטסניטכיו יד ךרוד טהעג ןעמ ןעו .לעטדעטש
 זא ,ךיז טכוד ,טדָאטש ןופ טקנוּפ-לעטימ םעד ךרוד ,ָאטנָארָאט
 .טס רעדָא ,ָאנאקיש יו ,טדָאטש אזַא ןיא ךיז טניפעג ןעמ
 ןעסאג-טּפיוה יד ךרוד טהעג ןעמ ןעו ;סנעטסנינייוו ,סיאול
 ןיא טדָאטש יד זא ,קורדנייא םעד ןעמ טמוקאב ,לאערטנָאמ ןופ
 רעד ןיא זיא יז יו ,גיטכיוו רעגינייוו ןוא רעמערָא ,רענעלק ליפ
 ןופ ,טדָאטש עשינאקירעמא-טכע ןא ןיא ַאטנַארַאט .ןע'תמא
 .ָאטינ רוּפש ןייק טעמכ ןעטרָאד זיא סניַאס עשיזיוצנַארפ'

 ךיז ןעניפעג 1918 ןיא לאערטנָאמ ןופ גנורעדליש ןיימ ןיא

 ' : תורוש עדנענלַאפ יד
 ,רענעלק טדָאטש ערעסערג יד סיוא ךייַא טזייוו סָאוװרַאפ,
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 טינ גנאפ רהיא טפראד ןופרעד עכאזרוא יד ? רעגיטייצראפ

 רהיא ;טדָאטש ןעטימ ןיא ךיילג רהיא טניפעג רהיא ,ןעכוז

 עכריק רעשילױטַאק רעסיורג ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא רהיא טהעז

 -ואוו .ןעסַאנ סענזיב יד ןופ רעטנעצ ןעטכער ןיא ,(?םַאד רטָאנ,)

 -ַאּפש בָאה ךיא ןעסאג עכלעוו ךרוד ,ןעגנאגעג ןיב ךיא ןיה

 :עכריק עזיד ןהענוצייבראפ ןעמוקענסיוא ץְלַא רימ זיא ,טריצ

 ,לאערטנָאמ ןיא ןעבעל םעד ןָא טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא

 רעגיזָאד רעד ןיא ךיא בָאה ,לאערטנָאמ ןופ עטכישעג רעד ןָא

 -ראפ זיא רעכלעוו ,ךשוח םעד ןופ לאווק םעד ןהעזעג עכריק

 ,טדָאטש רעצנאנ רעד רעביא טיירּפש

 יו רהעמ לעסיב עשביה א טדָאטש יד טָאה ןעזיוצנַארּפ

 טימ עכריק עשילױטַאק יד טשרעה ייז רעביא ןוא ,רעדנעלגנע

 זיא עדענעק ןופ לייט רעשיזיוצנארפ רעד .טכאמ רעדנעקיטש א

 סאוו ,טירשטרָאפ רעד .טײהנעגנַאנרַאפ קיטש עטרעווילנרַאפ א

 עטצעל יד ןיא טכאמעג ןעבָאה ןעזיוצנארפ עשיאעּפָארייא יד

 ןעגיל ייז .ןעגנַאגרעד טינ טעמב ייז וצ זיא ,רהָאי טרעדנוה ראּפ

 "יא ןיא טָאה רעכלעוו ,םוהת ןערעטסניפ םעד ןיא ץלַא ךָאנ

 רעד) ּפאשיבשטרא רעד .רעטלאלעטימ ןיא טשרעהעג אּפָאר

 יד רעביא טשרעה לאערטנַאמ ןופ (חלנ רעשיליוטַאק טּפיוה

 .העד רעשיטָאּפסעד ַא טימ ןעקילָאטַאק עניטרָאד יד ןופ תומשנ

 ןעדעי סיוא טסילש רע ,טרָאװ ןעיירפ ןייק וצ טינ טזָאל רע

 טייהיירפ-עדער ןעטרָאד ןעמ טָאה לעיציפָא ,טכיל ןופ לַארטש

 ךיז טניפעג רעבָא ןעתמא רעד ןיא ;טייהיירפ-עסערּפ ןוא

 יד יו ,רוזנעצ רערענרע ןא ןופ ךאי םעד רעטנוא טדָאטש יד

 ןעמ ןזא ,שינערעהוצנָא ןַא ןעבעג זילב ףראד רע  ,עשיסור

 ןעק ךוב א ,ןערעװ טליּפשעג טינ ןעק עסעיּפ ַא ןוא ,טינ רָאט

 -ענוצ ןוס לוקס רעדָא קעטָאילביב א ,ןערעו טפיוקראפ טינ

 -יוצנארפ ענייז רעביא טרינער ּפאשיבשטרַא רעד .,ןערעוו טכאמ

 ערעגיטכעמ א טּפָא זיא רעכלעוו ,םרח ן'טימ ןעקילָאטַאק עשיז

 טנייל רע ןעוו .תוילת רעדָא ןעסקיב ,ןעדרעווש יוװ ,עפאוו
 -עקלעפאב עשילױטַאק יד םהיא טגלָאפ ,םרח ןיא ןיירַא ךַאז א

 .רענידנעטשלָאפ א ןיא טָאקיִאב רעד ןוא ,גנור

 טוװאורּפעג לָאערטנַאמ ןיא ןעמ טָאה ,ליּפשייב םוצ ,טָא;
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 ַא טאהעג טָאה עכלעוו ,"זיאול , ארעּפָא עטמחיראב יד ןעלעטש
 רעד .טלעוו רעצנאג רעד רעביא ןוא זירַאּפ ןיא נלָאפרע ןעסיורג

 ןייק טינ זיא עסעיּפ יד זא ,טרעלקרע רעבָא טָאה ּפאשיבשטרַא

 טָאה ןעמ .תונעט ןייק ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה סע ןוא ,עמורפ

 עטייוצ א ,/סיאַאט , .ענהיב רעד ןופ ןעמענּפָארא טזומעג רהיא

 ,לאזקיש ןעכילנהע ןא טַאהעג טָאה ,ארעּפָא עטמהירַאב

 עשיזיוצנארפ ןופ רעטסנעפ יד ןיא טקוקעג בָאה ךיא,

 -נייא ןייק ןהעזעג טינ ךיא בָאה ץענרע ןיא ןוא ,ןעטפעשעג-ךוב

 סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעניטנייה רעד ןופ .קרעוו ןעגניצ

 -דנוש ןוא רעכיב עזעיגילער יו רהעמ .טרעוו ןע'תמא ןא טָאה

 טלָאװ רָאטס-ךוב א ןעוו .טינ ןעטרָאד רהיא טניפעג ןענַאמָאר
 טגיילענניירא רהיא ןעמ טכלָאװ ,ןענַאמָאר ערעסעב ןעטלאהעג

 .ןעכאמוצ טזומעג ךיז טלָאװ יז זא ,טסייה סָאד ןוא ,םרח ןיא

 -ךוב עשילננע ןַא טלַאה רעכלעוו ,רעטנַאקַאב א ס'רעביירש םעד

 -טפאשנעסיוו עסיוועג ןעבירשענסיוא טָאה ,?לאערטנָאמ ןיא רָאטס

 -סָאק ןיא טנערבראפ ייז ןעמ טָאה ,אּפָארייא ןופ רעכיב עכיל

 סע ,םיוק ךיז טביולג סע ."עשילארָאמנוא, סלא זיוה םָאט

 רעטנוא טניל ןיוה םָאטסָאק יד .תמא רערעטיב א רעבָא ןזיא

 .עכריק רעשיליוטַאק רעד ןופ סולפנייא ןעדנעטסיווראפ םעד

 -קנארפ ןופ ןעזיוצנארפ ענינייא ךיז ןעניפעג ?אערטנָאמ ןיא

 -קנארפ ןיא םירָאו ;םורק ןעמ טקוק ייז ףיוא רעבָא .ךייר

 -שטרא רעד טָאה ,ָאזלא .טסיינ "רעיירפ וצ , א טריטסיזקע ךייר

 רעד יוװ יוזא ,ןעטנארנימיא עשיזיוצנארפ עזיד ראפ ארומ ּפאשיב

 רעמָאט ,טרעטיצ רע .ןעדיא ראפ ארומ טָאה טָאּפכעד רעשיפור

 -נייה יד , ייז ייב ןעמעננָא ךיז עדענעק ןופ ןעזיוצנארפ יד ןעלעוו

 -נןארפ עזיד זא ,זיא הרוש עטשרעטנוא יד .?ןעקנאדעג עניט

 ןיא סנעטסיימ לאערטנָאמ ןיא ןעניואוו ךיירקנארפ ןופ ןעזיוצ

 ןעמ עכלעוו ,עטעטסעּפראפ יוװ יוזא ,לַאטראווק ןערעדנוזַאב א

 .ןיטנַארַאק ןיא טלַאה

 -ענ ךיוא בור סָאד ןענייז רעלאערטנָאמ עדנעדייר-שילגנע יד,

 -סעטארּפ ךָאד ןענייז ייז רעבָא ,ניביולגרעבא ןוא זעינילער גונ

 ס'םיור ןופ ןעטייק עטעטסָאררַאפ ,ערעווש יד ןופ יירפ ,ןעטנַאט
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 ןענייצ ןוא רענעטירשעגטרָאפ ?יפ ייז ןענייז ,ָאזלא ,טפַאשרעה

 ,ןעבעל ןופ םינמס רהעמ ליפ סיורא

 ןוא רעגיטעט םתס ןענייז רעדנעלגנע זַא ,ןעבעגוצ זומ ןעמ,

 -ָאק ערעייז .ןעזיוצנארפ יוװ טסייג-סגנומענרעטנוא רהעמ טימ
 -נארפ יד יו גלָאפרע רערעסערג א ןעוועג רעמיא ןענייז סעינָאל

 ,טכאמ עדנערעטש א םלא עכריק עשיליוטַאק יד רעבָא ,עשיזיוצ

 .עלָאר ערעיוהעגנוא ןא סלַאפנעדעי ָאד טליּפש

 לייט ןייא ;רעדנוזאּפ ןעבעל ןעטעטילאנָאיצַאנ ייווצ יד ,

 טימ ערעדנַא יד ,ןעזיוצנארפ יד טימ ןעמונראפ זיא טדָאטש ןופ

 ןעכארּפש יד וצ ןערעהוצ טינרָאנ ךיז ףראד ןעמ ןוא ,רעדנעלגנע

 טניואו סע קלאפ א ראפ סאוו ,ןהעז וצ ךיילג םוא ,סַאג ןופ

 -ייז ןעסאנ עשיזיוצנארפ יד ,דנעגעג םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא

 עטסנעש יד .עשילגנע יד יוװ ,רענעזָאלענּפא ,רעמערָא ליפ ןענ

 -אב ןענייז ןעלַאטראווק עטסנרעדָאמ ןוא עטסגיטכיצ יד ,רעזייה

 ןענייז טּפיוהרעביא .שילגנע זיא ךארּפש רעייז סאוו ,יד ןופ טצעז

 ןופ טנעה יד ןיא ?לאערטנָאמ ןופ ןעטפעשעג עסיורג עלא טעמכ

 .עשילננע יד

 -נארפ רעייז ןעטלַאהוצפיוא ךיז ןעהימַאב ןעזיוצנארפ יד,

 עדענעק ןופ םזילאנאיצַאנ רעשיזיוצנארפ רעד טסייג ןעשיזיוצ

 טימ .םזילַאנָאיצַאנ רעשיליױטַאק א ,רעזעינילער ַא רעבָא זיא

 הלוח רעד ןעכלעוו ןופ ,טפינ ןעבלעזמעד :רעטרעוװ ערעדנַא

 םהיא לָאז סָאװ ,האופר ַא סלא ןייא םהיא ןעמ טיג ,טדייל

 .ןעועטַאר

 -ימעסיטנַא טימ ןעדנובראפ ךיוא זיא םזילַאנאיצַאנ רעזיד ,

 -עסיטנא רעשרעמערק רעכילנייוועג רעד רעבָא זיא סָאד ;םזיט
 םעד טנייפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ ?היפענ רעד ,םזיטימ

 רעד זיא סָאד .ייז יו ,סענזיב וצ רעניהעפ זיא רע ?ייוו ,ןעדיא

 -ױטַאק יד עכלעוו ייב ,ןעשנעמ ןופ ?היפענ רעכילדנייפ-ןעדיא

 ".טפאז-סנעבעל רעייז טנעקירטעגסיוא טָאה עכריק עשיל
 .ןעזיוצנארפ ןענייז ?אערטנָאמ ןיא טיילסילַאּפ עלא טעמכ

 ךיז טניול רעדנעלגנע םעד סָאװ ,ראפרעד זיולב זיא סָאד רעבָא

 -רעד בילוצ .רעסעב ?יפ ןענידראפ ןעק רע .בָאשזד ַאזַא טינ

 -נארנימיא ָאטנָארָאט ןופ טיילסילָאּפ עלַא ןענייז עכאזרוא רעבלעז
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 סָאו ,רעדנעלננע יד ,דנַאלטַאקס ןופ רעדָא דנאלגנע ןופ ןעט
 .ןעגנוגיטפעשאב ערעסעב ןעבָאה עדענעק ןיא ןעריובעג ןענייז

 ןופ ָאנאקיש יד רהיא טפור ןעמ .לענש טסקאוו ָאטנַארָאט

 עלא יוװ ,טדָאטש רענאקירעמַא ןא טולָאסבא זיא יז ןוא .עדענעק
 עשילננע יד .ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ טדעטש עסיורג
 יד ןיא יו רָאנ ,דנאלננע ןיא יו םינ ןעטרָאד זיא ךארּפשסיוא
 ךארפשסיוא יד סָאד ןזיא סנעגירביא ,ןעטַאַאטש עטנינייאראפ
 .שילננע ןעדייר סָאװ ,רעדענעק עלא ןופ

7 

 רעכַאמקוָאלק) "לענָאשענרעטניא , רעד ןיא גירק-רעדורב
 ןופ רערהיפ ,שטיוורוח קיזייא קחצי -- .(ןָאינוי

 םימ עטכישעג רעד וצ טייקכילנהע -- .ףמַאק
 .קיירטס רעדיינש םעד

 -ראפ) ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא ןזיא ןעטַאנַאמ ענעי ןיא
 ןעמוקעגרָאפ (רעדיינש עקסמַאד ,רעכַאמ-לעטנַאמ ןופ דנַאב
 עטס'טלוב יד ןופ ענייא ןעװעג ןיא סָאװ ,סיוטשנעמַאזוצ ַא
 רךימ יוװ ןוא .ןָאינוי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ
 עטנאסערעטניא ןא טָאהעג יז טָאה ,רעהירפ טקרעמאב ןעבָאה
 ,רעדיינש-רענעמ יד ייב גירק-רעדורב םעד וצ טייקכילנהע

 -קוָאלק , ,ןעמָאנ םעד ןעגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא טשרעוצ רעבָא
 -ינַאנרֶא יד ןעמ טנעלפ "ןָאינוי (רעכַאמזקוָאלק רעדָא) רעקיימ
 -עג ךילקריוו יא יז ןעוו ,ןעטייצ עגידרעהירפ ןיא ןעפור עיצַאז
 ןעיורפ ייב טיײברַאעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ זיולב דנַאברעפ ַא ןעוו
 -ןעמַאד עצנַאנ יד ןעמונענמורַא ןיוש יז טָאה טציא ,ןעלטנַאמ
 .סרעקיימ-ססערד ןופ ךַאפ רעסיורג רעד .ירטסודניא רעדיילק
 רעדיילק ענעדישרעפ יד ןעכַאמ סָאוװ יד ןופ טסייה סָאד ,לשמל
 רעדָא ,בוטש ןיא ,ןעלטנַאמ ערעייז רעטנוא ןעגָארט ןעמַאד סָאװ
 רעמוז רעֶדָא ,ללָאב ַא ףיוא רעדָא טסַאגוצ ןעהענ ייז ןעוו
 רעבלעז רעד ןופ לייט ַא ןעװעג ןיוש ןיא סָאג ן'פיוא
 .ןאינוי

 ןיא ןענייווצ טַאהעג טציא טָאה ןָאינוי עניימענלַא עגיזָאד יד
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 סאלעשודנַא סָאל ,איפלעדאליפ ,ןָאטסָאב ,דנאלוװילק ,ָאנַאקיש
 רעסיורג רעד וצ טרעהענ טָאה יז ןוא .עדענעק ןיא ךיוא ןוא

 -עדעפ ןעקירעמַא יד, סנָאינוי רענַאקירעמַא ןופ עיצַארעדעפ

 -ניא יד, זיא ןעמָאנ רעלעיציפָא רהיא ,"רָאבייל ווא ןָאשייר

 ןָאינװ יד) ?ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאנ סידייל לענַאשענרעט

 -רעפ יד ןופ םידנב-ןעמַאד ענעדישרַאפ ןעכַאמ סָאװ יד ןופ

 ןעמ טפור ןנעוו טייקצרוק ןופ ,(אדַאנַאק ןוא ןעטַאטש עטגינייא

 רעשידיא רעסיורנ רעד ,?לענָאשענרעטניא יד, טושּפ ןָאינוי יד

 :ןעמָאנ ןעטלַא םעד וצ טניואווענוצ ץלַא ךָאנ ןיא רעבָא םלוע

 ,"ןָאינוי רעכַאמ קוָאלק,
 .נירק-רעדורב םעד ןענעוו טציא

 -רוה קיזייא קחצי ןעוועג זיא ףמאק םעד ןופ רעטנעצ רעד

 ןעט4 ןיא טערטרָאּפ ןוא 177 שזדייּפ ,דנַאב ןעט-8 העז) שטיוו
 -עב רעגיטכיוו א ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,(486 שזרייּפ ייב דנַאב

 רעד ןופ גנוליײטּפא רעקרָאי וינ רעד ןיא (קריולק ףישט) רעטמַא
 סָאד ,"לָאקָאטַארּפ, םעד ןענעוװו ךיז טָאה טלעדנַאהעג ,ןָאינוי

 ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשענ ןיא סָאװ ,ךַאמּפָא םעד ןעגעוו ,טסייה

 קוָאלק יד ןופ דנַאברַאפ םעד ןוא ןָאינוי רעד ןעשיווצ+ 0

 ,סקיירטס ןעדיימוצסיוא קעווצ ן'טימ ןעטנַאקירבַאפ

 טריטסיזקע ןעבָאה ךאמּפָא ןעניזָאד םעד ןופ טָאטלוזער סלא

 "םנעורג ווֶא דראָאב , ןעסייהעג טָאה ענייא .סעטימָאק ייווצ

 ךראָאב , -- עטייווצ יד ןוא ,(ןעגאלק ןערעהוצסיוא עטימָאק א)

 -ענ ךיז טָאה סע ןעו .(טכירעג-סעדיש) "?ןָאשיײרטיברַא ווָא

 טָאה יז ןוא ,ּפאש א ןופ םיטַאבעלַאב יד ןענענ ענאלק א טכאמ

 ּפאש םעד ןיא םידדצ עדייב ןופ ןערעוו טלעטעסענ טנעקעג טינ

 עזיד ."סנעווירג ווָא דרַאָאב , רעד וצ ןעגנַאנעגרעביא יז זיא ,אפוג

 עדייב ןופ רעהעטשרָאפ ?להָאצ עכיילנג א טָאהעגנ טָאה עטימָאק

 -ָאסא סרערושטקעפונאמ רעד ןופ ןוא ןאינוי רעד ןופ --- םידדצ

 ןעכיילנסיוא טנעקעג טינ טָאה דרַאָאב עזיד ביוא ; ןָאשייאיס

 -רא ווֶא דראָאב רעד וצ ןעננאגענרעביא סייק יד זיא ,ךוסכס םעד

 עדייב ןופ רעהעטשרָאפ יד ץוחַא ןיא ןעטרָאד .ןָאשיירטיב

 'עזיד .רעציזרָאפ רעשיאיטרַאּפמוא ןא ןעוועג ךיוא ןיוש םידדצ

 קסּפ רהיא ןוא ,טנע'קס9פ'עג אי ןיוש טָאה עטימָאק
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 -רַא ןוָא דראָאב, יד .ןעטייז עדייב ןענלָאפ טזומעג ןעבָאה

 טרואק רעד ,טרואק רערעכעה רעד ןעוועג ,ָאזלא ,זיא ?ןָאשיירטיב

 ,(טכירעג סנאיצאלעּפא) סליּפא ווֶא

 ןיא ןעטקנוּפ עסיוועגנ ןעגעג ןעטָארטענסיױרא זיא שטיוורוה

 ןיא ךאמּפָא רעד יוזא יו ,טרַא םעד ןעגעג ןוא לָאקָאטָארּפ םעד

 -ענ טָאה םהיא ,קיטקארּפ רעד ןיא ןעראוועג טרהיפעגכרוד

 ןופ שטנערב רעטסערג רעד ,1 לאקָאל סרָאטיײרעּפא רעד טציטש

 עסיוועג טימ רימ ןענייז שיטערָאעט .קראי וינ ןיא ןאינוי רעד

 ךיס .ןענאטשרַאפנייא ןעוועג קיטירק סע'שטיוורוה ןופ ןעטקנוּפ

 -קַאט ןייז טימ ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג טינ טולָאסבַא רעבא ןענייז

 .קיט

 ןעדיימוצסיוא ןעוועג ןיא לָאקָאטָארּפ םעד ןופ קעווצ רעד

 -ַאב ךיז טעװ ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד ,ןעפיוטשנעמאזוצ עזייב

 -העוו ,רענייטש ןעכילדירפ א ףיוא םיכוסכס ןעכיילגוצסיוא ןעהימ

 ןייז .ןעדָאטעמ עשירעפמעק טרעדָאפעג טָאה שטיוורוח דנער

 ןעיירעגירק ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעניוצעג ךיז טָאה יסילָאּפ

 זיא לָאקָאטָארּפ םוצ ננולעטש עצנאג ןייז .ןעגנורעטיברע ןוא

 -וטשענסיוא ןא ןעוועג ןיא שטיוורוה .עשירעגירק א ןעוועג

 -ַאשענרעטניא , רעצנַאנ רעד ןֹופ רערהיפ יד ןוא .רעיִאל רעטריד

 -ַאל ַא יװ ,ןָאינוי יד טכַארטַאב רע זַא ,ןעגָאז ןענעלפ ?לענ

 ןיא עבאנפיוא ןייז זא ,טסייה סָאד .טנעילק ןייז טכַארטַאב רעי

 .טרוָאק ןיא טיַאפ רעיאל ַא יו ױזַא ,(ןעפמעק) ןעטיַאפ וצ

 -ענ ןעבָאה ,ןעזיוועגנָא טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןערעלעפ עלַא
 ,םידדצ עדייב ןֹופ ןעצנערעפנָאק ףיוא ןערעוו טכארבעגרָאפ טלָאז

 -עי ייב .ייז ןענעוו ןעטַאבעד עטסנרע ןעבָאה וצ קעווצ ן'טימ

 -ָאמענ רעטייברא יד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעטלָאװ טקנוּפ ןעד

 -ַאד םעד ףיוא ץלא רעבָא ,ןאינוי רעד ןופ עטכער יד טרעד

 טינ ןוא עטַאבעד עכילפעה ַא ןעבָאה וצ -- רענייטש ןעניז

 וצ טרהיפעג טלָאװ רעכלעוו ,ןָאט א ןעננערבוצניירא הליחתכל

 .סקיירטס וצ ןוא לָאקָאטָארּפ םעד ןופ גנוטכינרַאפ רעד

 ,טכארבענניירא שטיוורוה טָאה ןָאט ןעטשניוועגנוא ןעזיד טָא

 -ַאמ םעד ןופ טייהנעדירפוצמוא יד ןעפורעגסיורַא טָאה סָאד ןוא
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 רעד זא ,רהאפענ יד ןעסקאוועג זיא סע .דצ סרערושטקעפונ

 / .ןערעװ ןעכארבעגּפָא לָאז לָאקָאטָארּפ

 ןערענָאיצולַאװער א טאהעג טָאה םַארנָארּפ עשירעפמעק ןייז

 -רוה .ןעסאמ יד וצ טרילעּפַא טָאה סָאד ןוא ,ךיז ןיא גנַאלקּפָא

 עכילטרָאװטנַאראפ יד .ןעראוועג רעלוּפָאּפ םעד ךרוד זיא שטיוו

 זיא קיטקַאט ןייז זא ,טרעלקרע ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ עטמאעב

 -נאג ןייז וצ ,לָאקָאטָארּפ םעד ןופ ןיז םעד וצ ךורּפשרעדיװ א

 .רקיע ןעצ

 ענייז טנעפעעג ןע'שטיוורוה ראפ טָאה "סטרעוװרָשפ , רעד
 .ןעטנעמונרא ענייז ןעבעגעג זנוא ייב טָאה רע ןוא ,סמולָאק

 ,טרָאװ סָאד טַָאהענ ךיוא ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ רערהיפ יד

 ננולסקעווףירב א ןעגנאנעגנָא זנוא ייב ןיא טרא ןעזיד ףיוא

 רעד ,גרעבנעזָאר .א :רעננעג ענייז ןוא ןע'שטיוורוה ןעשיווצ

 רעד ,ןָאדנָאל ריאמ ;ןאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רענידסלאמאד

 רעד ,קאינשיוו ;ןאינוי רעד ןופ רערהיפ רעניטסייג ןוא רעיִאל

 טניאשזד רעד ןופ גנולייטּפָא לָאקָאטַארּפ רעד ןופ רעטערקעס

 -קעס רעד ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,ןַאמניז סירָאמ ןוא ,דראָאב

 רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייװ ןוא 38 לאקאל סרעסערּפ ןופ רעטער

 .ןאינוי

 ענעדישראפ יד ןופ טנעמאלרַאּפ רעד) דראָאב טניִאשזד יד
 (קרָאי וינ טדָאטש רעד ןיא ?לענַאשענרעטניא , רעד ןופ סלַאקָאל

 טָאה ךָאנרעד ,ןע'שטיוורוה וצ ךילדניירפ ןעווענ טשרעוצ זיא

 ןעטַאנעלעד יד ןופ טעטיראיַאמ א ייב קיטקַאט סע'שטיוורוה

 טָאה ,ָאזלַא .םהיא וצ ?היפעג ןעשירעננעג א ןעפורעגסיורַא

 -אב םהיא לָאז ןאינוי יד זא ,ןערעדָאפ ןעמונעג ןאד שטיוורוה

 טָאה דראָאב טניאשזד יד סָאװ ,לָארטנָאק םעד ןופ ןעיירפ

 ,ניגנעהּפָאנוא נידנעטשלַאפ ןייז לָאז רע זא יוזא ,םהיא רעביא

 -ער א ךרוד ןערעוו טמיטשאב לָאז םעד ןענעוו ענארפ יד זא ןוא

 סע'שטיוורוה גנורעדָאפ עזיד טָאה 1 לאקאל רעד .םודנערעפ

 סָאד ךיוא ןעבָאה ןָאינוי רעד ןֹופ ןעסַאמ יד ןוא ,טציטשרעטנוא

 ןייז ןענעג .גנַאלרַאפ ןייז טימ עיטַאּפמיס טקירדעגסיוא בור

 ,17 לַאקָאל סרעקיימ רעפיר רעד ןעוועג זיא גנורעדַאפ

 -עג ןעדישטנע טקנוּפ ןעזיד ןיא טָאה "סטרעווראּפ, רעד
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 "סטרעוורָאפ , רעד (*.רענגעג סע'שטיוורוה ןופ ננוניימ יד טציטש
 -רא-טייל ןעטלעּפָאד א ןעטלַאהטנע טָאה רעבמעצעד ןעט12 ןופ
 -דנירג ןוא טקירדעגסיוא טרעוו טקנוּפדנַאטש רעזיד ואוו ,לעקיט
 ,טרעלקרע ךיל

 -עּפַא גנולעטש עשירענירק סע'שטיוורוה טָאה ,טנָאזעג יו
 רע זיא ןעטַאנָאמ ענעי ןופ ףילרַאפ ןיא .ןעסאמ יד וצ טריל

 .?לענַאשענרעטניא רעד ןיא רוניפ ע'טלוב עסיורג יד ןעוועג

 רערעלוּפָאּפ ןייק טינ ןעוװעג ןיא םהיא ןעגענ ךיז ןעלעטש וצ

 -ענּפָא טינ לָאמנייק זנוא רעבָא ןעבָאה ןעכאז עכלעזא .טירש

 ,טכילפ רעזנוא ןָאט ןופ ןעטלאה

 גונעג ץרַאטש טינ זיא ןָאינוי יד זַא ,טסואוועג ןעבָאה רימ
 ןעניול רהיא ךיז לָאז סע ןא ,נונעג טעוװעדנופעננייא טינ ןוא

 יז ןעו .סרערושטקעפונַאמ יד טימ ךַאמּפָא םעד ןעכערבוצּפָא
 יז טלָאװ ,עיצאזינַאגרָא עניטפערק-תמא ןא ןעוועג ןַאד טלָאװ
 יד טנעקעג טלָאװ יז .טניטיונעג טינ לָאקָאטָארּפ םעד ןיא ךיז
 ךיוא ןיא ?לַאפ אזא ןיא וליפא םגה ,ןעפמעקַאב םיטַאבעלַאב
 -ושטקעפונַאמ יד טימ טנעמירנַא ןַא ןעכַאמ וצ םַאזטַאר רהעז
 ,סקיירטס ןעדיימסיוא ןענעק לָאז ןעמ ןעכלעוו ךרוד ,סרעד
 ןוא ,טינ ןעצונ ןייק םענייק טננערב ןעקיירטס םשל ןעקיירטס

 ןעזיועגסיורא ןעק רעטייברא יד ןופ טכאמ עטנינייאראפ יד

 (שילגנע ףיוא) דוורט קואלק םעד ןופ עטכושעג ס'ןיבור .רד (*

 רעד זא ,266 שודויּפ ףיוא ,טגָאז ("סרעקרָאװ טנעמרַאג ס'ןעמיוו !הד ,,)
 -ראפנוא ןא ייב ןעטלאהעג ךיז ףמאק ןעזיד ןוא טָאה ?סטרעוװרַאפ ,
 -םיוד זיא סע .סולפנווא ןייז ןערולראפ וצ םינ ידכ ,יסולָאּפ רעשיאיומ

 ןערעמונ יד ןעזעלעג טינ טָאה קרעוו רעויד ןופ רעסאפראפ רעד זא ,ךול

 -רוטש םעד ןופ טויצ רעד ןיא ןענישרע ןענייז עכלעוו ,"םטרעוורָאּפ ,
 יד ןעוועג ןענווז רימ .ךיז טלעדנאה ָאד ןעכלעוו ןעגעוו ףמאק ןעגומ

 .דצ-שטיוורוה-וטנא םעד ןופ רערהיפ-טרָאוװ
 -ווו םונ רעבָא ,ןעגנוזייוװנָא עגיטכור ךס א טלאהטנע ךוב סָאד

 .ןעסולש עשלַאפ ןוא ןע'תועמ רעגינ

 א טומ ןעגנורדעגכרוד זיא קרעוו םעד ןופ טסיוג רעצנַאג רעד

 עכילרעניא ןיוק זַא גוטנעק זיא םע ןוא ,םולפנווא ןעשיאווטרַאּפ

 רעסַאפרעפ רעד טָאה ןָאונוו רעד ןופ ןעבעל םעד טימ טפַאשטנַאקעב
 .טַאהעג טינ
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 -אק ןעוו .םעד ןהֶא יו רעסעב ךָאנ ךַאמּפֶא אזא טימ ןערעוו

 ,טריזינַאגרָא טוג ןענייז רעטייברא יד זא ,ןעסייוו ןעטסילאטיּפ

 יימ רעזנוא .ןעכערבוצּפָא ךַאמּפָא אזא טינ קשח ןייק ייז ןעבָאה

 םעד ןיא ןעגנורעסעבראפ ןעכאמ ףראד ןעמ זא ,ןעוועג ןזיא גנונ

 -קעפונַאמ ןוא רעטייברא ןעשיווצ םיכוסכס יוזא יװ ,רענייטש

 םעד הףיוא ןעכילנעגסיוא ןוא טרעהענסיוא ןערעװו סרערושט

 -ָארּפ םעד ןעכערבוצּפא ןא רעבָא ,לָאקָאטָארּפ םעד ןופ טנורג

 .ןאינוי רעד ראפ סוסקול רעסיורג וצ א ןיא לָאקָאט

 טלעטשעג ןעדישטנע ךיז טשרעוצ טָאה דרַאָאב טניאשזד יד

 -רוה ןופ קורד םעד רעטנוא רעבָא ,םודנערעפער םעד ןענעג

 -כָאנ סָאד ןעראוועג ןעגנואווצעג יז זיא טעטירַאלוּפָאּפ סע'שטיוו

 שטיוורוה .ןעמוקעגרָאפ ,ָאזלא ,זיא םודנערעפער רעד ,ןעבענוצ

 -טטש 60999) טעטירָאיַאמ רענייר א טימ ןענואווענ טָאה

 -קיד רעגידנעטשלָאפ א ןעראוועג ןיא רע .(1948 ןענענ ןעמ

 -םעצעד ןעטימ ןיא ןעװעג ןיא סָאד .ןאינוי רעד ןופ רָאטַאט

 .1913 ,רעב

8 

 .רעפראש טרעוו ףמַאק רעד

 ןופ טייז רעשיטקארּפ רעד וצ ןעמוקענ רעבָא זיא סע ןעוו

 םימ ךיז ןעק שטיוורוה זא ,טגייצעגסיורא ךיז טָאה ,ענארפ רעד

 םָאה רע יװ רהעמ ןעסיבעגבָא טָאה רע .ןעצונַאב טינ גיז ןייז

 טימ זַא ,טרעלקרע ןעבָאה םיתב ילעב יד .ןעגנילשּפָארַא טנעקעג

 ןענעק סעטימָאק עכילטפַאשניימעג ייב ןעלדנאהראפ ןע'שטיוורוה

 ענייז ןופ ענינייא רַאגָאז ןוא ,רעגנעהנָא סע'שטיוורוה טינ ייז

 יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעבעגכַאנ זא ,טלהיפעג ןעבָאה ,רעננעג

 א ןעוועג טלָאװ ןע'שטיוורוה ןעניטייזַאב ןוא סרערושטקעפונאמ

 ןענייז סע .רעטייברא יד ןופ עדריוו רעד ראפ גנונידיילַאב עפיט

 ןעמ ביוא :רָאלק ןעוועג זיא ךאז ןייא .ןעטאבעד ןעמוקעגרָאפ

 סָאד טקעמש ,ןעמוקכרוד טינ סרערושטקעפונאמ יד טימ טעוװ

 -מיא ןאינוי יד זיא :ןעוועג ענארפ יד זיא ,ונ .קיירטס א טימ

 .טינ ןא ,טסואוועג ןעבָאה עלא ?קיירטס א ןערהיפ וצ דנַאטש

 יד .רערעװש ץלא ןעראוועג עגַאל יד ןיא גָאט א סָאװ
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 .רעהַא טינ ,ןיהַא טינ ןענעוואב טנעקעג טינ ךיז טָאה ןאינוי
 סָאד) לענָאשענרעטניא רעד ןופ עטמאעב יד ןעבָאה ךילדנע

 רָאנ ,דראָאב טניָאשזד רעקרָאי וינ רעד ןופ רָאנ טינ ,טסייה

 ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןָאיני רעצנַאפ רעד ןופ

 -נָאלּפ םעד וצ ףוס א ןעכַאמ ןעמונעג ךיז (עדאנאק ןוא

 טניָאשזד רעד וצ ףירב א ןעבירשענ ךילמענ ןעבָאה ייז ,רעט

 טעװ שטיוורוה ביוא זא ,טרעלקרע ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןיא ,דראָאב

 ןעלעוו ,דרַאָאב טניָאשזד רעד ןופ קריולק-ףישט רעד ןעניילב

 יד ןעהיצקירוצ ,ןאינוי רעצנאנ רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ,ייז

 ןעוו ,לָאקָאטָארּפ םעד רַאפ ןעבענענ ןעבָאה ייז סָאװ ,עיטנַארַאג

 ,ךַאמּפָא םעד ףיוא ןעננאנעגננייא ןענייז סרערושטקעפונַאמ יד

 -ירשעגרעטנוא לָאז טנעמוקָאד רעד זא ,טרעדָאפענ ייז ןעבָאה

 ךָאנ ,דראָאב טניאשזד רעקרָאי וינ רעד ןופ רָאנ טינ ןערעוו ןעב

 -ָאה ,ָאלא .,ןאינוי רעצנאג רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןופ ךיוא

 -מוא עיינ יד רעטנוא זא ,טרעלקרע טציא עטמאעב עזיד ןעב

 טימ ;לָאקָאטַָארּפ םעד ןעריטנאראג טינ ייז ןענעק ןעדנעטש
 לייוו .ןעמענ ערעייז ןעהיצקירוצ ןעלעוו ייז ,רעטרעוו ערעדנא

 .ךילגעמנוא לאקאטארּפ םעד ןערהיפכרוד זיא ןע'שטיוורוה טימ

 -עוו ןעכארבעגּפָא טעװ לָאקָאטָארּפ רעד זא ,ןעסייהעג טָאה סָאד

 ,גרעבנעזָאר .א ןופ ןעבירשענרעטנוא ןעוועגנ זיא ףירב רעד ,ןער

 ,שטייד ןַאשזד ןוא ,טנעדיזערּפ-סייװ ,ףָאקאלַאּפ ,לאס ,טנעדיזערּפ

 .רעטערקעס

 סלא ,טריקַאטַא רעטיב ןַאד עטמַאעב עזיד טָאה שטיוורוח
 -קעפונאמ יד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעטייברַא סָאװ ,ןעשנעמ

 ,סרערושט

 -נאנ יד .ןעכָאק וצ טרעהענפיוא טינ טָאה ןאינוי רעד ןיא

 -רוה ךיז טָאה ךילדנע .טכָאקענ טָאה גנוגעוואב רעטייברא עצ

 -אב רעד ץָארט .ענאל רעכילנעמנוא ןא ןיא טלהיפרעד שטיוו

 -אמ יד ןיא ןעפורעגסיורא טָאה גנולעטש ןייז סאוו ,גנורעטסייג

 טרעהעג ךיז ןעבָאה סאוו ,ןעננוכערּפשראפ יד ץָארט ןוא ,ןעס

 ,טולב ןעּפָארט ןעטצעל ן'זיב םהיא ןעציטש וצ ,ןעטייז עלַא ןופ

 םעד ןעזָאל :ןעכאמ טינראנ ָאד ןעק רע זא ,ןהעזענ רע טָאה

 ןאינוי יד ןעזָאלוצ ןעסייה טלָאװ ןערעוו ןעכארבעגפא לאקאטארּפ
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 טייקכילטרָאװטנאראפ יד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא קיירטס א וצ

 -םיא ןעװעג טינ ,ךילריטַאנ ,רע זיא סָאד --- קיירטס םעד ראפ

 .ןָאט וצ דנַאטש

 דראָאב טניאשזד רעד וצ טָאה רע זא ,ןעוועגנ זיא ףוס רעד

 ,קריולק ףישט סלא עיצַאנניזער ןייז ןעבעגעגניירַא

 -נָא סָאד לָאז ןעמ יצ ,עגארפ א ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ןאד

 לָאמ ןייא דראָאב טניאשזד יד זיא עגארפ רעזיד רעביא .,ןעמענ

 ןוא ןעט24 םעד ןופ טכַאנ יד -- ,טכאנ עצנאנ א ןעסעזענּפָא

 -רוה וצ ןעטאנעלעד טקישעג טָאה ןעמ ,1914 ,ראונאי ןעט5

 ןייק .ןעמוקעג ןיא רע .גניטימ םוצ ןעדאלנייא םהיא ןע'שטיוו

 -ענ רעבָא ןיא רע .ןעבענעג טינ רע טָאה גנורעלקרע עכילטייד

 א ןיא ןיוש ,ןאד .טרינגיזער רע זא ,ענינייז סָאד ייב ןעבילב

 ןערָאװעג ןעמונעגנָא עיצַאנגיזער יד זיא ,עדנוטש רענידנעגרָאמירפ

 .14 ןעגענ ןעמיטש 28 טימ

 ןעמונעגנָא דראָאב טניָאשזד יד טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ןעסולשאב עדייב ןוא ,ןעננורעדָאפ סע'שטיוורוה ןופ ענייא

 א םלא טנעכייצאב ןעטאנעלעד שטיוורוה-יטנא יד ןעבָאה םענייא

 "קריוו ןיא גנורעדָאפ ענעבעגעגכָאנ יד .הרשּפ א ,סימָארּפמָאק

 סאוו ןעגעוו ,ןערעלקרע ָאד ןעלעוו רימ .עניטכיוו א ןעוועג ךיל

 ,טלעדנאהעג ָאד ךיז טָאה סע

 רעדָא ,"ןָאשיײרטיברַא ווא דרַאָאב, עטנַאמרעדנעביױא יד

 -ייא וצ :רעדילנטימ יירד ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,טכירעג-סעדיש

 -ָאה ייווצ עזיד ןעכלעוו ףיוא ,ןעטירד ַא ןוא ,דצ ןעדעי ןופ םענ

 -עגנא ןעוועג ןענייז רעדילנטימ יירד עלא  .טנינייאעג ךיז ןעב

 א ןעביילקנא ךיז טגעלפ סע ןעו .ןעשנעמ טַאוװירּפ ענעהעז

 ייז ןעוו ,ןעדיירנעמאזוצ ךיז ייז ןענעלפ ,םיכוסכס ?הָאצ עשביה

 -סיוא ,ןעמוקנעמאזוצ ךיז ייז ןעגעלפ ןאד ןוא ,יירפ ןייז ןעלעוו

 .קסּפ א ןעבעגסיורא ייז ןופ ןעדעי ןיא ןוא סעסייק עלא ןערעה

 -ָאמ עכילטע ראגָאז רעדָא רַאּפ א ןהענקעווא טגעלפ ךילנהעוועג

 סאוו ,רעטייברא יד ןוא ,גנוציז א ןעבָאה ןענעלפ ייז רעדייא ,טַאנ

 ,ָאלא .ןעטראוו ןעזומ ןענעלפ ,ןעגאלק עניטכיוו טאהעג ןעבָאה

 ןעבָאה לָאז ןעמ ןא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןאלּפ רעיינ רעד זיא

 -פִא לעיצעּפס ךיז לָאז סָאװ ,ןַאמ ןעשיאייטראּפמוא ןייא
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 -ע ּפ ס א ןעבָאה לָאז ןוא םיכוסכס עכלעזא טימ ן} ע ב ע ג
 טעװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעדעי וצ זַא ױוזוא ,סיפָא ןע? עי צ

 םידדצ עדייב ןערעהוצסיוא ךיילנ טיירעב ןייז רע לָאז ,ןעפראד

 ייוצ ערעדנַא יד טפערטַאבנַא סָאװ .,קסּפ ןייז ןעבענסיױרַא ןוא

 םידדצ ייווצ יד ןופ סקריולק ףישט יד ןעלָאז ,ןעשנעמ טַאווירּפ

 ךיז ןעלָאז יירד עלַא זא ,טסייה סָאד ,רעצעלּפ ערעייז ןעמענראפ
 רעד ןעוועג ןיא יוזא .טייברא רעזיד טימ ןעבענּפָא לעיצעּפס

 ןערעו טכארבעגרָאפ טפראדעב ,ךילריטַאנ ,טָאה רעכלעוו ,ןַאלּפ

 .סרערושטקעפונַאמ יד ראפ -- דצ ןערעדנַא םעד ראפ

 רעד ןופ ןערָאװענ ןעמונעגנָא טציא ןיא ןַאלּפ רעזיד

 -רעד "ןעטסישטיוורוה , יד וצ גנוניױלַאב ַא סלַא ,דרַאָאב טניאשזד

 -ַאב ןיא םעד ןיא טא .קעװא טהענ רערהיפ רעייז סָאװ ,ראפ

 .סימָארּפמַאק רעד ןענַאטש

9 

 ןופ עלָאר יד -- .םזיניבור --- .ןעגניטימסַאמ ןופ תבש א
 ."סטרעוורָאּפ

 רעּפעש יד ןיא ןוא ןעלַאטרַאװק רעטייברא עשידיא יד ןיא

 טָאה דרַאָאב טניאשזד יד זַא ,סעיינ רעד טימ טכָאקעג טָאה
 טדערעג ךיוא טָאה ןעמ .ןָאשיינגיזער סע'שטיוורוח ןעמונעגנָא

 -יזְרָאפ רעשיאייטרַאּפמוא) "ןאמרעשט לעשראפמיא , םעד ןעגעוו
 רעד ןופ רקיע רעד .ךַאז-יב א ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,(רעצ
 קעװא טהעג שטיוורוה זַא ,טקאפ רעד ןעוועג זיא עיצַאסנעס

 .ןאינוי רעד ןופ

 ךיז טָאה דרַאָאב טניִאשזד רעד ןופ סולשַאב םעד טימ רעבָא

 ,תבש) ןעגרָאמ ףיוא .טגידנעעג טינ ךיג ױזַא ךָאנ עטכישעג יד

 -סַאמ עסיורג ריפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,(1914 ,ראונאי ןעט24 םעד
 טשרעוצ ."?לענַאשענרעטניא, רעד ןופ רעדילנטימ ןופ ןענניטימ

 רעגיזיר רעד .ןָאינוי רעּפוק ןיא גניטימ א ןעפורעג ןעמ טָאה

 ןעמענוצניירא ןיילק וצ ןעוװעג רעבָא ןיא לַאז רעשירָאטסיה

 -רַאפ רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עסַאמ רעד ןופ לייט ַא ןליפַא

 :ןעלַאז עסיורג יירד ךָאנ ןעגנודעג ןעמ טָאה ,ָאזלַא ,גנולמַאז
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 עזיד עלַא ,לָאה ןעװָאהטעב ןוא לָאה ןָאטננילרַא ,לָאה רעטסבעוו
 ןעניולפעג ןענייז םוטעמוא ןוא ,טקַאּפעג ןעוועג ןענייז רעצעלּפ

 ,לָאקָאטַארּפ םעד ןעגעג רָאנ טינ לַאג ןוא טפינ ןופ רעטרעוו

 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעד ,דראָאב טניאשזד רעד ןעגעג ךיוא רָאנ

 ןעמ ןוא ,דראָאב טניִאשזד רעד רַאפ טרָאװ טונ ַא ןענָאז וצ

 טינ טרָאװ סָאד טָאה ,גנוניימ ןייז טסואוועג סיוארָאפ טָאה

 ,דראָאב טניַאשזד רעד ןופ דילנטימ ַא וליפַא ,ןעמוקַאב טנעקעג

 ,טסישטיוורוה רענידרעייפ ַא סלא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו

 רעד ןופ זיא רע דלַאביװ ,טרָאװ סָאד ןעמוקַאב םיוק ,םיוק טָאה

 ..ףירט ןיוש רע זיא ,דראָאב טניאשזד

 -עג טָאה רעו ?ןעגניטימ-סאמ יד ןעפורעג טָאה רעוו

 -מאזרַאפ עלַא יד םירָאו .ןאינוי יד טינ ?סלָאה יד ןעגנוד

 רעד ןענעג ןעריטסעטָארּפ וצ קעוצ םעד טאהענ ןעבָאה ןעגנוכ

 ,טריטסעטָארּפ עס ַאמ יד זַא ,סע טָאה ןעסייהעג ,ןָאינוי

 ןיק טָאה עסַאמ ַא רעבָא ?עסַאס יד ,יז ןיא עשז רעװ

 ,סלָאה יד ןעננודעג ןעבָאה ןעטסישטיוורוה עכילטע .טינ ןעמָאנ

 סנָאשקעלָאק טכבַאמענ ןעמ טָאה ןעננולמאזראפ יד ףיוא ןוא

 רעכַאמקואלק ַא םתס .סלָאה יד ראפ ןעלהָאצַאב וצ ףיוא
 רעטריזינאגרָא ?עיציפָא רעד ןענענ טריטלָאװער טָאה עסַאמ

 טכַאמ עטנעקרענַא טינ ,עטריזינַאנרָאנא ןַא  ,טפַאשרעּפרעק

 .טבאמ רעטנעקרענא רעטריזינַאגרָא רעד ןענעג טלעטשענ ךיז טָאה

 -עג ענייז ּפיט רעסיוועג ַא טמוקאב ןעדיראי עכלעזא ףיוא

 רעכַאמ-לעמוט עלענאיסעפָארּפ יד ָאד ןיימ ךיא ,ןעטייהנעגעל

 ךיז טָאה ןָאינוי רעכַאמקואלק רעד ןיא ,רעיירשי-דלַאװעג ןוא

 סָאד .ּפיט ןעזיד ןופ רעהעטשרָאפ רענידריווקרעמ ַא ןענופעג ןַאד

 -ולק א .,ןיבֹור השמ ןעמָאנ םעד טימ ןאמרעננוי א ןעוועג זיא

 -עטסיה א ?עסיבַא ,רעזעוורענ א ,רעצראווש א ,רעראד א ,רענ

 א ןעדיינש , ןעמענ ןוא ןעלעטשקעווא ךיז רע טנעלפ ,רעשיר

 ףיוא ךעּפ ןוא לעבעװוש ןעסינ .עטמאעב ןאינוי יד ןופ ?סַאּפ

 --- טייברא רהיא ןָאט וצ טלעטשעגנָא טָאה ןאינוי יד סָאװ ,יד

 ןוא ןעיירש טגעלפ רע .טעטילַאיצעּפכ ןייז ןעווענ זיא סָאד

 ,רעכערברַאפ ןעוועג ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא ,ייז ףיוא ןעוועדלאוונ

 .עיצאזינַאנרַא רעד ןופ טולב סָאד סיוא ןעּפַאצ סָאװ ,סעקווַאיּפ
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 ,(סע טסייח ,ךָאװ עלַא תוריכש) "יעּפ תבש ןענירק סָאװ ,יד טָא,
 טכַאמעג טָאה סע .ןעיירשעג עדנעצלירנ טימ ןעפור ייז רע טנעלפ

 ןעריטסיזקע טנעקעג טלָאװ ןָאיני ַא יו יױזַא ,קורדנייא םעד

 ערהיא ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו יױזַא --- ,עטמַאענ עטלהַאצַאב ןהָא

 ,ראפרעד טלהָאצעג ןעמוקַאב ךָאנ ןוא םיאנוש עטסערג

 ןענופעג ךָאנ ךיז ןעבָאה רעטייברא ערעזנוא ןעשיווצ ןוא

 ןעיירשעג עכלעזא ןעמעוו ףיוא ,ןעשנעמ ענערהאפרענוא גונעג
 .קורדנייא ןא טכאמעג ןעבָאה

 סע יװ ,ןוא ,גנודליב םוש ןהֶא שנעמ א ןעוועג זיא ןיבור

 -ענ וצ טאהעג ביל דָארג רע טָאה ,עכלעזא טימ טפָא טריסַאּפ

 ןייֵלַא טָאה רע עכלעוו ןופ ןיז םעד ,רעטרעוו "עכיוה, ןעכיורב

 -קַאװ, יוװ ,ליּפשייב םוצ ,רעטרעוו עכלעזא --- ,ןענַאטשרַאפ םיוק

 ,"קלָאפ ןופ עיצַאּפיצנַאמע-ָאטיױא , רעדָא ?עילַאנַאכ

 ןוא רעטרעװו עכלעזא טימ ןעװעקַאמסָאּפ ךיז טגעלפ רע

 .ןיימעגלא ןיא רעסייררעטנורא סלא עלָאר ןייז טימ

 ,ןעפפמיש ןוא ןעריקַאטַא ןעזָאלקעװַא ךיז טגעלפ רע ןעוו

 עניליווזייב ענענייא ענייז ןופ ןערעו טצעהענפיוא רע טנעלפ

 ,לַאג םענענייא ןייז ןופ ןענערבוצ ךיז טגעלפ רע .ןעיירשענ

 "רוה טיס עטכישענ יד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעװ

 ןעועג םהיא ראפ סָאד ןזיא ,לָאקָאטָארּפ םעד טימ ןוא ןע'שטיוו

 זיא ןיבור השמ ןא ,ךילדנעטשראפטסבלעז זיא סע  .קינקיּפ א

 סָאװ ,ןעגניטימ יד ןופ ןעטסערנ םעד ןופ ןאמרעשט רעד ןעוועג

 סאוו ,םעד ןופ ,ךילמענ ,תבש םענעי ןעראוועג ןעטלאהענּפָא ןענייז

 .ןאינוי רעּפוק ןיא ןעמוקענרָאפ זיא

 -ארעּפמעט ליפיוזא ןעבָאה ייז יצ -- ,ןיבור יו עכלעזא

 ךיז ןעבָאה -- רענינייו לעסיבַא יצ ,רע יו ,"טומ , ןוא טנעמ

 -קנַארק א זיא ם ז י נ י ב ו ר רעד .סנאינוי עלא ןיא ןענופענ

 א ןעבָאה סעיצאזינַאנרַא רעטייברא ערעזנוא רעכלעוו ןופ ,טייה

 עשידיא ערעזנוא ןענעװו ?עיצעּפס ָאד דייר ךיא .ןעטילענ ךס

 -ןעטנארנימיא ןא ךילכעזטּפיוה ןעוועג זיא סָאד לייוו ,רעטייברא

 -אזינַאנרֶא םענעפָא ןייק וצ ייז ןענייז םייה רעד ןיא .םלוע

 עשידיא סָאד טָאה ,ָאזלא ;טניואוועגוצ ןעוועג טינ ןעבעלדסנַאוצ
 -?אוועג ערענָאיצולָאװער ףיוא ןעפורענּפָא טכייל ךיז ָאד טולב
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 טרָאס ןעזיד וצ טָא .טינ יצ ,ןיז א טאהענ ןעבָאה ייז יצ ,ןעד

 טכאמעג ןעבָאה סָאװ ,יד טרעהענ ןעבָאה "ןערענָאיצולָאװער ,

 -ראפ ןיא "סטרעוורָאפ, ןיא ןעביוש ןעכָארבעג ןוא לעמוט םעד

 טָאה "סטרעוװרָאפ,פ רעד ,קיירטס רעדיינש םעד טימ גנודניב

 -נעמ עכלעזא סָאװ ,טסייג םעד ןענענ ןעפמעק וצ טָאהעג נונענ

 -ראפ םענעסַאלעג ,ןעניהור םוצ ןערילעּפא ,ןעריטנעזערּפער ןעש

 ַא ךילנהעווענ זיא ,םזיניבור טימ טהילנ טפול יד ןעוו ,טפנונ

 ןעמוקענסיוא עבאנפיוא עזיד ןיא זנוא ןוא .,עבאנפיוא ערעווש

 ,לָאמ ןייא טינ ךיז ףיוא ןעמענ וצ

 א ןעראוועג ןעמונעננָא ןיא ןענניטימסאמ ריפ עלַא ףיוא

 ןייז ףיוא ןעביילב וצ ןע'שטיוורוה ןערעדָאפוצפיוא עיצולָאזער
 -בָאנ א ןעביילקסיוא ר ע לָאז ,טינ רע ןעק רעמָאט ןוא ,טמא

 רעכַאמ-?לעמוט ןוא רערהיפ-?עדער יד רעבָא .ךיז רַאפ רענלָאפ
 טדעדליּפענ ןעבָאה ייז ,טנענונַאב טינ םעד םטימ ךיז ןעבָאה

 רעד ןופ סיִפֶא םעד ןיא ןהעג לָאז ןעמ זא ,טעוועדלאוונעג ןוא
 טינ ביוא .ןערינניזער וצ עטמאעב עלא ןעגניווצ ןוא ןאינוי

 !ריד טינ ,רימ טינ !טינ ךיוא ייז זיא ,שטיוורוה

 -ניייא ןערעװש א טכַאמענ ןעבָאה ןענניטימסַאמ ריפ יד

 -םנינראפ עלַא ףיֹוא ןוא ןאינוי רעד ןופ רערהיפ יד ףיוא קורד
 טעװ ָאד סָאװ ,טסואווענ טינ טָאה ןעמ .ערהיא טניירפ עגיט
 סע'שטיוורוה ןעמונעגנָא טָאה דראָאב טניָאשזד יד .ןייז טציא

 -קואלק ןופ םלוע רעטצעהענפיוא רעטשימענ א ןוא ,עיצַאנגיזער
 ,טרעדָאפעג ןוא טמאדראפ סָאד טָאה ןעגניטימסאמ ףיוא רעכאמ
 טימ טקעמשעג קרַאטש טָאה סע .ןעביילב אקוד לָאז שטיוודוה זא
 -טנַארַאפמוא ןַא ןופ טפַאשרעה יד) "לור בָאמ , טימ ,עיכרַאנַא
 -ארּפ רעד זא ,םעד ייב ןעטלאהעג טָאה סע .(עסַאמ רעכילטרָאוו
 ןעזמ טעװ ןָאינוי יד ןוא ,ןערעוו ןעכָארבענּפָא לָאז לָאקָאט
 .ןָאט וצ סָאד דנַאטשמיא גידנעייז טינ ,קיירטס א ןערהיפ

 "נוז) געט יירד עטסקענ יד ןיא טָאה "סטרעוװרָאפ , רעד

 ץלא ,ןעלקיטרַא-טייל יירד טָאהענ (נאטסניד ןוא גָאטנָאמ ,גָאט

 סולשַאב רעד ,ענארפ-שטיוורוה יד -- ,ןינע ןעבלעזמעד ןעגעוו

 םעד ןיא .ןעגניטימסַאמ רעיפ יד ןוא דרַאָאב טניאשזד רעד ןופ
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 ןע'שטיוורוה ףיֹוא זא ,ןעזיוועגנא רימ ןעבָאה ?עקיטרַא ןעטשרע
 -ָאה ריס .עיכרַאנַא רעד וצ ףוס א ןעכַאמ וצ טכילפ יד טניל
 -יטרא ןעזיד ןעגעוו) .שזדנעלעשט ַא טכאמענ ןע'שטיוורוה ןעב

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ טימ ןעטָאראב טונ ךיז רימ ןעבָאה ?עק
 קנַאדעג רעד .ןעשנעמ ענענייא טימ ןוא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק

 עסָאנעג ןעננוי א ןופ ןעמוקענ ןיא שזדנעלעשט םעד ןענעוו

 ,(ןערעזנוא

 לעקיטרא רעד טָאה -- ,דנַאטשוצ רעשרעביפ א זיא סע,

 סלא טלהעוורע ןעווענ ןעטכענ ןענייז סאוו ,יד --- ,טרעלקרע

 סלא טמאדרַאפ ןוא ןעסירעגרעטנורַא טנייה ןערעוו ,רעהעטשרָאפ

 רעיינ א ןיא ןיײרַא עסַאמ יד טננערב טונימ עדעי ,רעטעררַאפ

 -נעצ יד ןיא שטיוורוה ,רָאלק זיא ךַאז ןייא רעבָא .גנומיטש

 -מוא יד רעטנוא ןָאט סעּפע ןעק רעצימיא ביוא  ,רוניפ עלארט

 א ןעמענ וצ טכילפ ןייז זיא רַאפרעד .רע סָאד ןיא ,ןעדנעטש

 יד סאוו ,הרשּפ יד ןעמעננָא רעדעװטנע :גנולעטש עטסעפ
 -ניזער לָאז רע ןא ,ךילמענ ,ןעמונעגנָא טָאה דרַאָאב טניָאשזד

 -רעשט לעשראּפמיא , ןענידנעטש ַא ןעבָאה לָאז ןעמ ןוא ,ןערינ

 -ענ ןייז ןוא לָאקָאטָארּפ םעד ןעכערנּפָא לָאז ןעמ רעדא ,"ןאמ

 "םטרעוורָאפ , רעד טעוו ,קיירטס ַא ביוא ,קיירטס א וצ טיירג

 ראפ ןעטייברא ןעלעוו רימ .,ןעפלעהוצטימ סעכילגעמ סעלא ןָאט

 קיירטס םעד ראפ טייבראענ ןעבָאה רימ יו יוזא ,קיירטס אזא

 וצ ןעמוק רעכאמקואלק יד ןעפלָאהענ ןעבָאה רימ ןעוו ,1910 ןיא

 .ןָאזרעּפ עטסניטכיוו יד טנייה זןיא שטיוורוה .,גיז ןעסיורג א

 ןיא .ןעסאמ רעכַאמקואלק יד ןופ רעדיל רעד טנייה ןזיא רע

 "ייא ערעייז סָאװ ,ןעסולשַאב עלא ייז ןעכערבוצ ןעמָאנ ןייז

 -טנע ןֵא ןעמענ רע לָאז ,ָאלַא .ןָא ןעמענ ןטַאנעלעד ענעג

 ףיוא טייראב רע זיא ,ןיהַא רעדָא רעהַא -- גנולעטש ענעדיש

 יד ןערהיפ וצ טייראב רע זיא ?טנעמָאמ ןעזיד ןיא ףמאק א

 -וול יד ןעמענ רע לָאז ,אי ביוא ?קיירטס א ןיא רעטייברא

 טעו רע סָאו ,רעטייברא יד טימ ןהעטש ןעלעוו ריס .סעֶצ

 רעבָא בוא .ןעצראה ןעצנאנ ן'טימ סָאד ןענָאז ריס .ןערהיפ

 טציא דנַאטשמיא טינ קיירטס ןיא זיא ןאינוי יד זא ,טביולג רע

 -אמ יד ןעניהורַאב ןוא םולש ןעכַאמ ןעפלעה רע לָאז ,ןהענ וצ
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 -טנע ןערָאלק א ןעבעג רע לָאז .טנעה ענייז ןיא זיא ץלא .,ןעס
 ."סטרעוורָאפ , ןיא רעפ

 דנאטשמיא טינ ןיא ןאינוי יד זא ,טסואווענ ןעבָאה עלַא

 ןעק שטיוורוה זא ,טסואווענ ןעבָאה עלַא ןוא ,ןעקיירטס וצ

 רעסיורג ַא .,טײקכילטרָאװטנַארַאפ אזא ךיז ףיוא ןעמענ טינ

 ,ןענניטימסאמ יד ףיוא טכָאקעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ?ייט

 -רא-טייל ןעטסקענ םעד ןיא .טרעטכינענסיוא דלאב ךיז ןעבָאה

 טרעלקרע רימ ןעבָאה (ראונאי ןעט26 םעד ,גָאטנָאמ} לעקיט
 טפאשרעּפרעק רעכילטרַאװטנאראפ א ןעשיווצ דישרעטנוא םעד

 -טנַארַאפמוא ןא ןוא רעהעטשרָאפ עטלהעוורעסיוא ךילצעזענ ןופ

 ,ןענניטימסאמ ףיוא ףיונוצ ךיז טפיול סאוצ ,עסַאמ רעכילטרָאװ

 רימ ,רעכאמ-לעמוט עלענָאיסעּפָארּפ ןופ טריסערדא ןערעוז עכלעוו

 -לעמוט עזיד ןופ עלָאר רעכילדעש רעד ףיוא ןעזיוועגנָא ןעבָאה

 סע ןעו ,ןַאד רָאנ טמוק סנַאשט רעייז סָאװ ,ןעשנעמ ,רעכאמ

 ."ךירַאיה א סעּפע ךיז טכַאמ

 ,טרעפטנעעג טינ שזדנעלעשט רעזנוא ףיוא טָאה שטיוורוה
 רע זא ,רעפטנע ןא יו טונ יוזא ןעוועג זיא ןענייווש ןייז רעבָא

 סולש רעכילטייד רעד .קיירטס א ןערהיפ וצ ךךיז טנאזטנע

 .לָאקָאטָארּפ םעד ןעטלאהפיוא זומ ןעמ זא ,ןעוועג זיא ןופרעד

 ןענישרע זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא טייל ןעטירד םעד ףיוא

 :ןעוװענ טפירשרעביא רעד ןיא ,ראונאי ןעט2/ םעד ,גָאטסניד

 ." ןעסערּפסיוא ךיז טעװ סע,

10 

 ."ןעסערּפסױא ךיז םעוו סע,

 ; רהעמפענמוא עדנענלָאפ סָאד טנָאזעג טרעוו לעקיטרַא םעד ןיא

 ,רעטרָאּפער "סטרעוורָאפ, ַא ראפ טרעלקרע טָאה שטיוורוה

 -טנַא ןייק ןעבענ טינ רע טעװ שזדנעלעשט רעזנוא ףיוא ןַא

 רעצנַאג רעד ?רעכַאמקואלק יד טימ רעבָא זיא סאוו .טרָאוװ

 קירוצ נעט רָאּפ ַא טימ ,ךאז-סננומיטש א טנורנ ןיא ןיא ןינע

 ןופ סולשאב םעד ןענענ טגערעגפיוא ןעוועג ןעסאמ יד ןענייז

 -נוא .עיצַאנגיזער סע'שטיוורוה ןעמענוצנָא דראָאב טניאשזד רעד

 ךיז טָאה ננומיטש יד זא ,זיא טנעמָאמ ןעזיד ןיא קורדנייא רעז
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 -עג תבש ךיז ןעבָאה סאוו ,ןעסַאמ עבלעזיד .טרעדנעעג ןיוש

 -רעטנוא וצ טניונעג טציא ןענייז ,ןעגניטימסַאמ יד ףיוא טכָאק

 רעכַאמקואלק רעד .דרַאָאב טניַאשזד רעד ןופ סולשַאב םעד ןעציטש

 עטריזינַאגרָא ענייז ןופ גנולדנַאה יד ןעריסרָאדניא טעוװ םלוע

 -עוו ןעגניטימסַאמ םתס ןופ ןעיירשענ עטציהוצ יד .רעטערטראפ

 ,טנעמָאמ ןעזיד ןיא ךיז טלהיפ יוזא .ןערעוו טרירָאנגיא ןעל

 ,טציהוצ ןעווענ רעהירפ געט רָאּפ א טימ ןענייז סאוו ,ןעשנעמ

 .ןעסערּפסיוא ךיז םעװ סע .,ןעסַאלענ טנייה ןעדייר

 -ונעג ךיא בָאה "ןעסערּפסיױא ךיז טעוװו סע, קורדסיוא םעד

 יד ןיא טכיורבעג טרעװו עכלעוו ,ךארּפש רעד ןופ עקאט ןעמ

 ,עראװ רעד ןיא שטיינק ַא ךיז טכַאמ סע ןעוו ,רעּפעש-קואלק

 סע, :ןעמ טגָאז ,רעכילרהעפעג ןייק טינ זיא שטיינק רעד ןוא

 רעניזָאד רעד טרעװו שילגנע ףיוא .,"ןעסערּפסיױא ךיז טעוװ

 ,שידיא ףיוא ןוא גינייוו רהעז רעבָא ,טכיורבעג ךיוא לעטרעוו

 -עג ןעוועג טינ טולָאסבא ןַאד סָאד זיא ,לעטרעװ-סקלָאפ ַא סלַא

 יד םלוע רעד טָאה ,ןענישרע ןיא ?עקיטרַא רעד ןעוו .טכיורב

 ןערעה ןעמונעג רהיא טָאה ןעמ ןוא .טּפאכעגפיוא ךיילנ עזַארפ

 -ערּפ יד ןעבָאה רעּפעש עליפ ןיא ןוא .טירש ןוא טירט ףיוא

 -סיוא ךיז טעװו סע :ןעגנוזעגוצ ,ערַאװ יד גידנעסערּפ ,סרעס

 ."ןעסערּפסיױוא ךיז טעוװ סע ,ןעסערּפ
 ּפאש-קואלק א ןופ עטימָאק ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא לָאמניײא

 -לעוו ,רעטייברא ערעייז ןופ רענייא ,השקב רענדָאמ ַא טימ

 .דיל ַא ןעבירשעגפיוא טָאה ,ךיז טימ טכארבעג ןעבָאה ייז ןעכ

 ןעצנַאג ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ,ןעטעב ןעמוקעג ייז ןענייז ,ָאזלא

 ."םטרעוורָאפ, ןיא טקורדענּפָא ןייז לָאז דיל סָאד ןזא ,ּפַאש

 -ערּפסױא ךיז טעװ סע, עמעט רעד ףיוא ןעוועג זיא דיל סָאד

 "יד ןיא טּפירקסונַאמ םעד ךיא ןעק ,ןערעױדַאב ןיימ וצ ,"ןעס

 .טלאהניא םעד רעבָא קנעדעג ךיא .ןעניפעגנ טינ טנעמָאמ ןעז

 :יוזא רהעפענמוא ןעננאנעג ןיא סע

 ,ןעסעגרַאפ ץלַא רימָאל

 .ןעסערפסיוא ןיוש ךיז טעװ סע

 ,ןעשיקוצ ךיז ריִמָאל

 ..ןעסיװ ץוש געמ שטיװרוה
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 טעדנירגעג ןענייז ,טקרעמַאב רעזעל רעד יװ ,ןעזרעפ יד

 :דיל-סקלָאפ םעד ףיוא

 ,ןעשיקוצ ךיז רימָאל
 ,ןעסיוו ןיוש נעמ עמאמ יד
 ..טַאהעג הנותח ןיוש ךָאד ןעבָאה רימ

 ןעוועג ןענייז ,"טאהעג הנותח ןיוש ןעבָאה רימ , טָאטשנַא

 ,רעבָא קנעדעג ךיא .טינ קנעדעג ךיא עכלעוו ,רעטרעוו ערעדנַא

 ןעקורדּפָא .טרָאס ןערַאבקורד םעד ןופ טינ ןעוועג ןענייז ייז זא

 .םאזטאר טינ ראפ ןענופענ ןַאד ךיא בָאה תורוש עכילטע יד

 ץטַאז גיוודול רעליּפשיוש רעד טָאה רעטעּפש רהֶאי רַאּפ ַא

 -סיוא ךיז טעװו סע; ,ןעמָאנ ןעבלעז ן'טימ ריל א טסאפראפ

 ,"ןעסערּפ

 ערעיוהעגמוא ןא לָאמַא טָאה ?עטרעװ א ,קורדסיוא ןַא

 ךיז טעוװ סע, לעטרעוװ סָאד טאהעג טָאה גנוקריוו אזא גנוקריוו

 ,רעּפעש קואלק עלַא ןיא טגָאזעג סָאד טָאה ןעמ .,"ןעסערּפסיוא

 .טלַאהניא ןייז ןענעװ טריטַאבעד ןוא טדערעג טָאה ןעמ ןוא

 !טכָאקעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ עלַאמ, :ןעװענ ןיא קנאדעג רעד

 ,ןעסערּפסיױא ךיז טעװו סע !טגירקעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ עלַאמ

 ."רעהירפ יו רעקרַאטש ךָאנ ןייז טעװ ןאינוי יד ןוא

 עיצַאטיגַא יד טצעזענטרָאפ רימ ןעבָאה "סטרעװרָאפ , ןיא

 ץאזנעגעג ןיא ןעטפַאשרעּפרעק עכילטרָאװטנַאראפ עכילצעזעג ראפ

 ,ליּפשייב םוצ ,טכירַאב א טקורדעג ןעבָאה רימ ."?ור בָאמ , וצ

 ןענניטימ-לאקָאל רהעמ, ןעוועג ןיא לעּפעק יד ןעכלעוו רעביא

 -ַאי ןעט90 םעד ."ןעגניטימ-סַאמ יװ ,ןעגניטימ-וויטוקעזקע ןוא

 ןעדנעגלאפ םעד טימ לעקיטרַא-טייל א טאהעג רימ ןעבָאה ראונ

 ; טלַאהניא
 -רעדורב ןופ ןעכָאװ עכילטע יד ןערעוו ןעסעגרַאפ ןעלָאז ,

 ןעקרַאטש וצ ןעמאזוצ ןעטייברא ןַאמ ןייא יוװ עֶלַא ןעלָאז ,גירק

 -רא יד ןעניואווענוצ ןוא ןערעלעפ ערהיא ןעטכירראפ ,ןאינוי יד

 עטריזינאגרָא יד ןעצעש ייז ןענרעל ןוא ןילּפיצסיד וצ רעטייב

 ."ןאינוי רעד ןופ טכַאמ

 םעד זא יוזא ,רעסעב ןעראוועג גָאט 8 סָאװ זיא ענַאל יד
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 ,טעטכירַאב "סטרעוװרָאפ, ןיא ןיוש רימ ןעבָאה ?ירּפַא ןעטשרע

 -רוה עטסקראטש יד ,1 לַאקָאל ןופ עטימָאק וויטוקעזקע יד זא

 סע'שטיוורוה ןעמונעגנא גימיטשנייא טָאה ,עיצאזינַאגרָא שטיוו

 טָאה ףמאק סע'שטיוורוה ןופ עידראווג-טּפיוה יד .עיצאנגיזער

 .ףמאק רענידמרוטש רעד .סע טסייה ,ןעפאוו יד ןעבענענפיוא
 ,רעבירָאפ ןעוועג ןיא

 -ליה ינדיס דעטקעלע ןעמ טָאה קריולק ףישט םעיינ סלַא
 סלא ,טייקמאזקרעמפיוא ןעגיוצעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ
 (* אנאקיש ןיא רעדיינש-רענעמ יד ןופ רערהיפ רעד

* * + 

 -נַאנ רעד ןיא ןעטקנוּפ עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא

 זיא שיטילַאּפ :ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןיא עטכישעג רעצ

 רעד טקנוּפ ןעוועג ,טסילאיצַאס סלא ,שטיוורוה קיזייא קחצי

 -ַאװרעסנַאק ךס א ןעוועג ןיא רע .םזינאיצולָאװער ןופ ךוּפיה

 -וסערנָארּפ רעד ןופ דילנטימ א ןעוועג ןיא רע .,רימ יו רעוויט

 ,עיצאזינַאנרֶא עשיטילַאּפ עשיטסילאיצַאס-טינ א ,ייטראּפ רעוו

 טנעדיזערּפ םענעזעוועג םעד ןופ ןעראוועג טעדנירנעג זיא עכלעוו

 ןַאד דָארנ ןוא ,טלעווזור רָאדָאעט ,ןעטַאטש עטגינייארעפ יד ןופ

 רהיא ףיוא ןַאמסערננָאק ףיוא טַאדידנַאק ַא ןעוועג שטיוורוה זיא

 ,/לענַאשענרעטניא, רעד ןופ קריולק ףישט סלַא רעבָא .,טעקיט

 טייקרעטכינ טרעדָאפעג ךָארג םהיא ןופ ךיז טָאה סע וואו ָאד

 -ןלָאװער סלַא סיואכרוד ןעטָארטעגסױרַא רע זיא ,טייקגיסעמ ןוא

 יירט ןעבילבעג זיא רעכלעוו ,"סטרעוורָאפ, רעד ןוא ; רענָאיצ
 לַאקידַאר גינייו וצ ןעוועג ןיא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ,םהיא רַאפ

 ןופ טעקיט םעד ףיוא טַאדידנַאק ַא ןעוועג זיא שטיוורוחה

 םעד ןיא ,טסייה סָאד ,1918 ,טסברעה ןיא ייטראּפ ס'טלעווזור

 יד ןוא לָאקָאטַארּפ םעד ןענענ ףמַאק ןייז ןופ ךָאק ןעטכער

 ןיוש ןאמליה זיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ,טצוא (*

 גנידַָאלק דעטוימאגלאמא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד רהאי עכילטע

 םעד ןעמונראפ טָאה עכלעוו ,עיצאזינַאגרָא וד ,ןאינוי סרעקריאוו

 ןאינוי' יד סלא ,סרעקריאוו טנעמראג עטנַאמרעד-ןעביוא יד ןופ ץַאלּפ
 .עדענעק ןוא ןעטַאַאמש עטגונוואראפ יד ןוא רעדוונש רענעמ ןופ
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 -האוו עניסעמלענער ןייק ,ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ןופ רערהיפ

 -עג םינ רהאי ןעניזָאד םעד ןיא ןענייז ןאמסערגנָאק ףיוא ןעל

 סע .ןערהאיידָארג יד ןיא רָאפ ןעמוק ןעלהאוו עכלעזא .,ןעוו

 סנאקאוו ןעזיד ףיוא ןוא ,סנַאקאװ ַא טכַאמענ רעבָא ךיז טָאה

 -ריצ א ןעזָאלענסיורא ןַאד טָאה רע .טרינימָאנ םהיא ןעמ טָאה

 זא ,גידנעטעב ,רעכַאמקוַאלק יד וצ עיצַאמַאלקַארּפ א ,רַאלוק

 ,םהיא ראפ ןעמיטש ןעלָאז ייז

 ןעֶלעיציפָא רעייז ןיא ןעבָאה ןאינוי רעד ןופ רערהיפ יד

 ,רעזעל יד וצ גנורעלקרע ןא טקורדענ ןַאד ,"טסָאּפ יד , ,ןַאגרָא

 -נָאק רענידרעהירפ רעד ףיוא זא ,טנַאמרעד ייז ןעבָאה ייז ואוו

 -וצנא לעיציפא ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא ןאינוי רעד ןופ ןָאשנעוװ

 .ןעמיטש וצ רהיא ראפ ןוא ײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס יד ןענעקרע

 .רַאלוקריצ סע'שטיוורוה ןעגעג טדנעוועג ?עיצעּפס ןעוועג זיא סָאד

 -ערּפ םעד ןופ ףירב א ןעוועג ךיוא ןזיא רעמונ ןעבלעז םעד ןיא
 -רע ןיא ץלא ואוו ,גרעבנעזָאר םהרבא ,ןאינוי רעד ןופ טנעדיז

 טייקמאזקרעמפיוא טהיצ נרעבנעזַָאר .ןעפָא ןעראוועג טרעלק

 ןוא ,ייטראּפ ןייא ןענעקרענא רָאנ ןעק ןאינוי יד זא ,טקאפ םוצ

 -עד טָאה שטיוורוה זא ןוא ,ײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס יד זיא סָאד

 וצ סראלוקריצ עכלעזא ןעריסערדא וצ טינ טכער ןייק רעביר

 ,רעדילנטימ יד
 -ייצ ינעמעט יד : עדנענלָאפ סָאד ךיוא זיא טנאסערעטניא

 -ָאװער סע'שטיוורוה טציטשרעטנוא טָאה ,"טייהרַאו , יד ,גנוט

 יז יו טקנוּפ ,ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ןיא יסיֵלאּפ ערענָאיצול

 -ינש םעד ןיא יסילָאּפ ערענָאיצולָאװער יד טציטשרעטנוא טָאה

 -בָאנ טַאנָאמ רַאֹּפ א דָארנ ןָאטענ יז טָאה סָאד ןוא .,קיירטס רעד

 עיירט רהיא ראפ טנױלַאב ןעפָא רהיא טָאה ינעמעט יוװ ,םעד

 טסיל רעד ףיוא טלעטשענפיורַא רהיא טָאה יז) .טייברא ינעמעט

 -עּפס ןעמוקאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעננוטייצ ינעמעט עלעיציפָא ןופ

 (.טלהָאצעג ןעטעפ ַא טימ סטנעמזיײטרעוװדַא-טדָאטש עלעיצ
 לָאמנייק םענייק ייב ןיא טייקכילרהע סע'שטיוורוחה ןענעוו

 רימ ןעבָאה ןעלקיטרא ערעזנוא עלַא ןיא .ןעוועג טינ ענַארפ ןייק

 רעטעדליבעג ,רעכילרע סלא ,טסעּפסער טימ טדערענ םהיא ןענעוו

 ףיוא ןעזיוועגנָא רעבָא ןעבָאה ריס .ןאמ רעניהעפ רהעז ןוא
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  גנונייפ רעזנוא טָאה טייצ יד ןוא ,ןערעלעפ עשיטקַאט ענייז
 ןיא גנוניימ רעזנוא טגיטעטשַאב טָאה יז יװ טקנוּפ ,טגיטעטשַאב
 ,קיירטס רעדיינש םעד וצ גוצַאב
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 -רע גימיטשנייא ןַאמגיז סירָאמ ןוא רעגניזעלש ןימַאשזדנעב
 רערושזערט-ירעטערקעס ןוא טנעדיזערּפ םלַא טלהעוו

 .ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןופ

 -עגרָאפ דנאלווילק טדָאטש רעד ןיא זיא ןושזד ןעט15 םעד
 טנעמרַאג סידייל ?ענַאשענרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ןעמוק
 ,עגַארפ שטיוורוה יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןעטרָאד ,ןָאינוי סרעקריָאװ
 יד ןופ עטסיימ יד .ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סעדער עליפ ןוא
 סע'שטיוורוה ןעגעג קורדסיוא רעגיטפערק ַא ןעוועג ןענייז סעדער
 ןעמ ואוו ,עיצולָאזער ַא ןערָאװעג ןעגָאלשעגרָאפ זיא סע ,יסילָאּפ
 -רוה ןעגעג ןעכָארּפשעגסיוא ךיִז רעטרעװ עפראש טימ טָאה
 -לושַאב םהיא טָאה ןעמ ,ןאינוי רעד ןיא קיטקַאט סע'שטיוו
 -לעװ ,ןעײרעקנַאצ ןֹוא ןעיירעסייר ןעפאשעג טָאה רע זא ,טגיד
 .גנוטכינרַאפ ןופ ?עווש רעד וצ טכארבעג ןאינוי יד ןעבָאה עכ
 טָאה ,טַאגעלעד ַא ןעווענ זיא רעכלעוו ,רעגניזעלש ןימַאשזדנעב
 -ער רעד ןופ רעטרעוו עפראש יד ,טנעמדנעמַא ןַא ןענָאלשעגרַאפ
 -עג ןעמונעגנא ןיא טנעמדנעמַא רעד ,ןעמענוצסיורַא עיצולָאז
 גנולעטש עשירענגעג יד ,רעבָא רקיע רעד  .נימיטשנייא ןערָאװ
 ןעמוקעג זיא סע ןעו .ןעבילבעג זיא ,יסילָאּפ סע'שטיוורוה וצ
 -עג טעטירָאיַאמ ערעיוהענמוא ןא טָאה ,גנומיטשּפָא רעד וצ
 טימ ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא יז .עיצולָאזער רעד רַאֿפ טמיטש
 -נייא ןיא ןָאשנעװנָאק רעבלעזרעד ףיוא .29 ןעגעג ןעמיטש 106
 טָאברַאפ עכלעוו ,עיצולָאזער ַא ןעראוועג ןעמונעגנָא גימיטש
 טַאדידנַאק ַא ןייז וצ ןאינוי רעד ןופ ןעטמַאעב ןעכלעוו דנעגריא
 ןעוועג ,ךילריטַאנ ,זיא סָאד .טעקיט ןעשיטסילַאטיּפַאק ַא ףיוא
 רעוויסערגָארּפ רעד ןיא רוטַאדידנַאק סע'שטיוורוה ןעגעג טליצעג
 ,ייטראּפ

 -ונעגנָא גימיטשנייא ןיא ןָאשנעװנָאק רעבלעזרעד ףיוא
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 .ןָאדנַאל ריאמ וצ עיצולַָאזעריסננואיורטוצ א ןערָאװענ ןעמ
 וצ ןעדאלוצנייא ?עיצעּפס םהיא ןעראוועג טמיטשַאב ןיא סע

 ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןעמוק

 ץלא סָאד .עיצַאװַא רעשימרוטש א טימ ןעמונעגפיוא םהיא

 -ענ טָאה שטיוורוה זא ,טקַאפ םעד וצ תוכייש ַא טאהעג טָאה

 .רעיאל סלא ןאינוי רעד ןופ ןערינניזער וצ ןע'ןָאדנַאל ןעננואווצ

 טָאה ןעמ סאוו ,םעד טימ ןעסָאלשענ ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 טנעדיזערּפ סלא רעגניזעלש ןימַאשזדנעב טלהעוורע גימיטשנייא

 .ןאינוי רעד ןופ רעטערקעס סלא ןַאמגיז סירָאמ ןוא
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 ,שזדעלאק םקלָאּפ רעד

 עיינ א ןעננאפעננָא "סטרעוורָאפ, רעד טָאה 1914 ןיא

 סָאד ."שזדעלאק סקלָאפ רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא "רושטיפ ,

 םוצ .טפאשנעסיוו ערעלוּפָאּפ ראפ גנולײטּפָא ןא ןעוועג זיא

 -ּפָאּפ עירעס א ןעבירשענ טָאה קַאויּפס םייח ,רד ;ל?יּפשייב

 ,"עינָאלָאיזיפ ךעלטיּפַאק, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןעלקיטרא ערעל

 ןעמָאנ םעד רעטנוא עירעס א ןענָארטענייב טָאה ווָאנַארַאב .מ

 רעביא ןעלקיטרא עירעס א --- ףָאנָאר .ה ,"עימָאנַארטפַא,

 -ןטיטסנָאק רענַאקירעמַא רעד ןענעו ןעגנורעלקדע) ?סקיוויס,

 ,(גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןופ םזינַאכעמ םעד ןוא עיצ

 סעירעס ייווצ ןעבירשעג גנולײטּפָא רעזיד רַאפ בָאה ךיא

 -על םעד ןענעוו עירעס א ,עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןענעוו

 -ַאּפ עשיטַאמַארד רעביא עירעס א ןוא ,ַאזָאניּפש ךורב ןופ ןעב

 רעד ןופ ךעלטיּפאק -- ,עירָאטסיה רעשיסור רעד ןיא ןעננוריס

 ןייז ךָאנ טייצ רעד ןופ ןוא ,ןעכילקערש םעד ןַאװיא ןופ טייצ

 ןעבָאה סע ןעוו ,ירטימד דיחי-ןב ןייז ןופ טיוט םעד ןוא ,טיוט

 ךיא בָאה עירעס עטצעל יד) ."סירטימד עשלַאּפ, ןעזיװַאב ךיז

 ייז בָאה ךיא ואוז ,"גנוטייצ רעטיײברַא, רעד ןופ טקורדענרעביא

 ,(1898 ןיא טכילטנעפערַאפ

 ,נלאפרע ןעסיורג א טָאהעג טָאה גנולײטּפָא יד
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 ןייז טלהעצרעד ,רעליּפשיש רעד ,ַאקסעלוגָאמ דנומגיז
 ."םטרעוורָאפ, ןיא עטכישעגסנעבעל

 רעליפשיוש רעסיורג רעד טָאה ,1914 ,ראונאי ןעט19 םעד

 -בישעג-סנעבעל ןייז ןעקורד וצ ןעננאפעגנָא אקסעלונַאמ דנומניז

 ,עיצקַאדער ןיא זנוא וצ ןעמוק טנעלפ רע ."סטרעוורָאפ , ןיא עט

 .ןעדנוטש רֶאֹּפ א ןעננערברַאֿפ םהיא טימ געלפ ךיא ןוא

 ךיא .ןענעכייצראפ נעלפ ךיא ןוא ,ןעלהעצרעד רימ טנעלפ רע

 -טנע טגעלפ רע עכלעוו ףיוא ,ןענארפ ןעלעטש םהיא געלפ

 עטלא יד ןענעוו ןעסעומשרעדנַאנרַאפ ךיז ןעגעלפ ריס .ןערעפ

 נעלפ םעד ןופ  .עניטנייה ןענעװו ךיוא לָאמַא ןוא ; ןעטייצ

 ןייז טנידנעעג) ,לעקיטרַא ןעטסקענ םעד ןעלעטשנעמאזוצ ךיא
 רעד ןָאטעג טָאה סָאד ,טינ רעבָא ךיא בָאה עטכישעג-סנעבעל

 טימ ןיב ךיא (.בילטָאנ ןָאעל "סטרעוורָאפ, ןופ רעטייברַאטימ

 רעבָא ,ןערהָאי עליפ ןיוש ןעװעגנ טנַאקַאב ן'ָאקסעלוגָאמ
 ןיא טכארבראפ טינ טפָא יוזא םהיא טימס ךיא בָאה לָאמנייק

 -עג ךיז בָאה ךיא ,ןעכערּפשענ טאווירּפ עמיטניא עכלעזא

 ,ָאקסעלוגָאמ ןעכילרעניא םעד וצ רעטנהענ םוק ךיא זַא ,טלהיפ

 ןוא ,טרעטענראפ רעמיא םהיא ךיא בָאה ,רעליּפשיוש סלא

 -ַאב ךיז טָאה רע סאוו ןָא געט עטשרע יד ןֹופ רעמיא בָאה ךיא

 רעד זַא ,טסואווענ--1880 רהָאי םעד ןיא---קרָאי וינ ןיא ןעזיוו

 עסיורנ א טליּפש ,טציזַאב רע סאוו ,םזיטעננַאמ רעכילנעזרעּפ
 -ַאט ןערעיוהענמוא ןַא .ערעירַאק רעשירעלטסניק ןייז ןיא עלָאר
 טנַאלַאט -- ,עלַא ןופ ןעטסערנ םעד ,טַאהענ רע טָאה טנאל

 -רעדנואו א .ןח ןייז ןופ ןהעזענּפָא ץנאג ,ךיז ראפ ןוא ןַא

 -ומ א ךיוא ןוא ,ןעסעזַאב רע טָאה טפארק-סננודליבנייא ערַאב

 -ענ רעשילאקיזומ רעד ןוא .םענערָאבעג א קַאמשענ ןעשילאקיז
 ץלא .טפארק רעשירעלטסניק ןייז ןופ לייט א  ןעוועג זיא קאמש

 ,טפארק-סננודליבנייא רענערָאבעג ןייז טימ ןעמאזוצ ןעגנאנעגנ זיא

 ןיא ןעמאזוצ ץלא סָאד רעבָא .עיזַאטנַאפ רענערָאבענ ןייז טימ
 טָאה רע ןעכלעוו טימ ,םענייז ןח םענעי טימ ט'מעט'אב ןעוועג
 "יורג רעדעי טָאה טנורג ןיא .ךיז ןצ רעצרעה ןעניוצעג טושּפ
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 ,ךיז ןיא ןח ןעכילנעזרעּפ ןופ סָאמ עסיוועג א רעלטסניק רעס -
 ,ךילטנענייא ,זיא סע .ענהיב רעד ףיוא ךיז טניפעג רע ןעוו

 -סננוהיצוצ רעד ןופ טפארק-סננוהיצוצ עזיד ןעלײטוצּפֶא רעווש

 ןוא .טנאלאט ןעשירעלטסניק-ןייר א ןופ טמַאטש עכלעוו ,טפארק

 וצ רעװש ,ךילטנענייא ,זיא ,טוג ךאז יד טכַארטַאב ןעמ ןעוו

 רעװוש .ןח רעשירעלטסניק סניוזַא זיא סָאד סָאװ ,ןעמיטשאב

 -לעז ,זיא השעמ יד יו .טנַאלַאט ןופ ןעלײטוצּפָא ןח-ענהיב

 אזא טציזַאב סע ענהיב רעד ףיוא רעלטסניק ַא ןעװ ןעט

 ףיוא ךיז טסייר ןח טרָאװ סָאד ןעכלעוו ןענעוו ,טנַאלַאט טרָאס
 -ונָאמ ןופ ?אפ םעד ןיא ןעװעג ןיאסָאד יוװ ױזַא ,ןעּפיל יד

 .ָאקסעל

 -ניירא יוזא ןערעוו עכלעוו ,ןעראיטקַא ןאראפ ,ךַאז א ךָאנ
 -וצּפִא טכייל טינ ןיא סע ןא ,עיסעּפָארּפ רעד ןיא ןעניוצעג

 רעייז ןיא ,ןעשנעמ ןעטאווירּפ םעד ןופ רעליּפשיוש םעד ןעדייש

 ַא ףיוא רענינייו רעדָא רחעמ ךיוא ייז ןעדייר ןעבעל טאווירּפ

 .יוזא ךיז ןעטלַאה ןוא יוזא ןעדייר ייז .רעגייטש ןעשירעליּפשיוש

 ןיא אקסעלונָאמ ןוא ,ןעמאנסיוא ןאראפ ,ךילריטַאנ ,ןענייז סע

 .טכיזניה רעזיד ןיא ןעמאנסיוא עטסכילטייד יד ןופ רענייא ןעוועג

 םהיא טימ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעכערּפשענ עהייר רעצנאג רעד ןיא

 יו ,רערעדנַא ץנאנ א ןעוועג רע ןזיא ,סיִּפֶא רעזנוא ןיא טַאהעג

 רע .ענהיב רעד רעטניה יו ראנָאז רעדא ,ענהיב רעד ףיוא

 ,רעכאפנייא ץנאנ א יװ ,קורדנייא ןא טכאמעג רימ ףיוא טָאה

 רעזָאלעיצנעטערּפ טולָאסבַא ןוא רעשיטאּפמיס רהעז ,רעדלימ

 רע טָאה ,שנעמ טָאוירּפ סלא ,רעטרעוו ערעדנַא טיס .שנעמ

 ַא ןופ ןעווענג זיא ןח רעד םנה ,ןח ַא ךיז ןיא טאהעג ךיוא

 ַא ןעוועג ןיא רעכלעוו ,םזיטעננַאמ רעד יוװ טרָאס רעדנַא ץנַאג

 -עו רע טנעלפ ענהיב רעד ףיוא .,טסנוק רעסיורנ ןייז ןופ ?ייט

 .שנעמ רעדנַא ץנַאג ַא ןער

 וצ טכַאמענ טָאה רע סָאװ ,ןעטיזיוו עירעס ַא ךָאנ ,לָאמנייא

 ,עטכישעג-סנעבעל ןייז ןעבירשעג בָאה ךיא ןעוו ,סיפֶא ןיא רימ

 ךיא .עלָאר ַא ןיא ,רעטַאעהט ןיא ןהעזענ םהיא ךיא בָאה

 -ענ ךיא ,ןעװעג ןיא סָאד עסעיּפ ַא ראפ סָאװ ,םינ קנעדעג
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 ןעו ,טניוטשרע ןעוועג ןיב ךיא יו ,ךילטייד ץנאנ רעבָא קנעד

 -ריטַאנ ,זיא טכיזעג סָאד .ענהיב רעד ףיוא סיורא ןזיא רע
 טָאה םירג רעד ,עבלעזיד עמיטש יד ,עבלעזסָאד ןעוועג ,ךיל

 ןעוועג סָאד ןיא ךָאד ןוא ,ייברעד טרעטשעגנ טשינרָאג םהיא
 -ךאפ םהיא טלָאװ ףושכ א יו יוזא .שנעמ רעדנא ץנַאנ א

 .שינעפעשַאב רעדנַאנַא ןיא טלעדנַאװ

 -ענמוא ןעווענ זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,ןענָאז וצ גירעביא זיא סע
 ךס א ןעגיוצעג טָאה עטכישעג-סנעבעל ןייז זַא ןוא ,רעלוּפָאּפ רעיוה
 ןוא 882-9/9 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעט-2 העז) .טייקמַאזקרעמפיוא
 .(דנַאב ןעט-4 ןוא ןעט-8 ןיא ךיוא
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 ."םטרעוורָאפ, ןיא קינלָאקש איראמ

 -אס יד טכוזאב סיפֶא רעזנוא טָאה טייצ רעבלעזרעד םורא
 -עג טָאה עכלעוו ,קינלָאקש איראמ ןירענאיצולאווער-ןיטסילאיצ

 ןעװעג זיא יז ,ווָאנינרעשט ןופ רָאטאנרעבונ םעד ףיוא ןעסָאש
 טימ לופ ןעגיוא עצראווש טימ לעדיימ רעטייברא עשיווטיל א
 עטכישעג יד ןעבירשעג זנוא ראפ טָאה יז .,ןעבעל ןעזעוורענ

 ,טַאט רעניטומ רהיא ןופ

 ךיא ואוו ,ןָאטסָאב טכוזאב ךיא בָאה טָאנָאמ ןעבלעזמעד

 (שילגנע ןיא) סרושטקעל ןעטלַאה וצ ןעדַאלעגנייא ןעוועג ןיב

 .בָאלק ירושטנעס םעד ראפ רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד רעביא

 ףיוא גארטרָאפ ַא ןעטלַאהעג ךיוא ךיא בָאה ,ןעטרָאד גידנעייז

 -סילַאיצָאס רעד ןופ שטנערב ןעשידיא ןעניטרָאד םעד ראפ שידיא

 .ייטראּפ רעשיט
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 .ןאילעד לעינעד ןופ טיוט רעד

 ,ןָאילעד ?עינעד ןעברָאטשעג זיא ,1914 ,יַאמ ןעט10 םעד

 ןעכלעו ןעגעוו ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ רערהיפ רעגילָאמַא רעד

 ןיא קרעוו ןעזיד ןופ דנאב ןעטירד םעד ןיא טדערעג טרעוו סע
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 -לעוו ,לעטיּפַאק ןעט11 םעד ןיא לעיצעּפס ,ןעלעטש ענעדישראפ

 .(421-978 סעשזרייּפ) "םזינָאילעד , ןעמָאנ םעד טגָארט רעכ

 ייוצ ךילטייד ןהעז רעזעל רעד ןעק לעטיּפַאק םענעי ןיא

 רעניהעפ ַא רהעז ןעוועג ןיא ןאילעד זא ,סנעטשרע :ןעכאז

 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא זַא ןוא ,ןַאמ רעשיגרענע ןוא

 ,סנעטייוצ ןוא ; טפארק עסיורג א ןעוועג רע זיא אקירעמא ןופ

 קיטקַאט ןוא ןעפירנַאב ,רעטקַארַאכ ןעכילנעזרעּפ ןייז טיפ זא

 טָאה רע .סטוג יװ ,ןעדָאש רהעמ ךס א ןָאטעג זנוא רע טָאה

 ןוא יירעגירטניא ןופ ,ףמאק רעדורב ןופ טפיג יד טכארבעגניירא

 -וצ רהיא טָאה יז .ןעכארבוצ גנוגעוואב יד טָאה עכלעוו ,סַאה

 ןעמוקוצוצ רהיא ראפ טכאמעג ךילנעמנוא ןוא גינייווניא ןעכָארב

 טַאטלוזער רעד .ןעסאמ-רעטייברא רענאקירעמא יד וצ רעטנעהָאנ
 ץנַאנ ַא טימ םָאזנייא טעמב ןעבילבענ זיא רע זא ,ןעווענ זיא

 -לאּפשעג ןוא ןעטלאּפשעגנ טָאה רע ,ךיז םורא עלעפייה רעניילק

 רע טָאה ,םהיא םורא ןעבילבעג ןזיא סאוו ,עטצעל סָאד ןוא ,ןעט

 .ןעטלאּפשוצ ךיוא

 ןעשימיור ןעטלא םעד ןָא ךיז ןעמ טנַאמרעד רבק א ייב

 רעדא טינראג רעדעווטנע ןעגאז ןעמ לָאז ןעטיוט א ןענעוו זא ,לב

 ןופ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעבָאה ללכ ןעבלעזמעד .סטוג רָאנ

 טהעטש ןעמ ןעוו .טרעהעג טינ לָאמנייק ּפיצנירּפ ןעשימיור םעד

 רעד סאוו ,ןעכאז עטוג יד רָאנ ןענָאמרעד ךיז טסולג ,רבק א ייכ

 ןעמונראפ טָאה "סטרעוװרָאפ, רעד ,ןָאטעג טָאה רענעבראטשענ

 -אווענ טגאזעג ןיא ץלַא ןוא ,טיוט ס'ןָאילעד טימ ץאלּפ ךס א

 .ןערעױדַאב ןוא טייקכילדניירפ ,טקעּפסער ןופ ןָאט א ןיא ןער

 ןיא ןָאילעד ?עינעד זא ,טכירכַאנ יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו

 -מוא ןייז ןעסענראפ ךילקריוו טונימ רעד ףיוא רימ ןעבָאה ,טיוט

 רע סאוו ,סעקַאטַא עניטפינ יד ,זנוא וצ גנולדנאה עטכערעג

 ןעכיוה טינ ,ןעזיירג םעד ןהעזענ ןעבָאה רימ .,ןעכַאמ טנעלפ

 ןעגיהעפ ןוא ןעסיורג ןייז טימ ,טכיזעג ןעשינַאּפש םעד טימ ןַאמ

 סעדער עדנעצנעלג ענייז טרעהענ יו יוזא ןעבָאה רימ .ּפָאק

 ,טגלָאפראפ טָאה רע סאוו יד ,רענגעג ענייז ,רימ .סרושטקעל ןוא

 .ןעקנעדנָא ןייז ראפ ןעלטיה יד ןעמונעגּפָארא ןעבָאה
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 טנעמרַאנ סידייל לאנַאשענרעטניא רעד ףיוא לובלב דרָאמ ַא
 א -- .גנונעװאב תבש ירמוש א -- .ןָאינוי סרעקריָאוװ

 רעד ייב ןאמניז סירָאמ -- .ליעב -- .רוטנענַא-בעקס
 .ןָאשנעװנָאק רעדנעלווילק

 -רָאפ ?לענָאשענרעטניא , רעד ןיא זיא (1914) רהֶאי םענעי
 רעדילנטימ טכַא  .גנוריסַאּפ עכילנהעוועננוא ץנַאנ ַא ןעמוקעג

 --- דרָאמ דַארנ ןעטשרע ןיא טנידלושַאב ןעמ טָאה ןָאינוי רעד ןֹופ

 רעצנַאג רעד ןענעג טליצענ ןעוועג ןיא עכלעוו ,ננוגידלושַאב ַא

 -ענ ןעמ טָאה סעצָארּפ-דרָאמ ןעניזָאד םעד ךרוד .עיצַאזינַאנרַא

 .ןעטכינראפ וצ רהיא טפָאה

 -ענוצ ,לובלב רעטרעּפמולענמוא ןא ןעוועג ןיא ענַאלק יד

 עלענַאיסעמָארּפ ס'ןָאיני רעד ןופ טריזינַאגרֶא ןוא טכַארט

 ןיא טָאה סָאו ,רעד ליו ,עלענָאיסעּפָאר 9 ,םיאנוש

 רענייא ןעוועג ןיא ,עלָאר-רעטנעצ יד טליּפשענ עיצַאריּפסנָאק רעד

 זיא סָאד .עיסעפָארּפ א ןעוועג זיא יירעכערבדןָאינוי ןעמעוו ייב

 ןעוועג זיא סענזיב ןייז ןוא סעקלוס ןעמָאנ ן'טימ דיא א ןעוועג

 ןיא גירק-רעדורב ןעטרעדלישעג-ןעביוא םעד ןופ שינעהעװכָאנ ַא

 .לענָאשענרעטניא רעד

 -רעד טרהיפעגנ טָאה סָאװ ,עכַאזרוא עטשרע ןוא עטקעריד יד
 סרערושטקעפונַאמ עסיורג יד .ענַארפ-תבש יד ןעוועג ןיא ,וצ

 ןעבָאה ,טלעטעסעג טָאה ןָאינוי יד עכלעוו טימ ,(ןעטנַאקירבַאפ)
 יד ,טסייה סָאד) "רעּפעש דייסניא, ערעייז ןיא טנאזטנע ךיז

 וצ (ןייֵלַא ךיז ייב טרהיפעג ןעבָאה ייז סָאװ ,רעּפעש עסיורג
 ראפ .תבש טינ ןעמוק סָאװ ,רעטייברא עכלעזַא ןעניטפעשַאב
 ,טרהעלקרע ייז ןעבָאה ,ננורעטש ַא סָאד זיא ייז

 -ירמוש , ןעמענוצניירא סרערושטקעפונַאמ עזיד ןענניווצ

 עניזָאד יד ראפ .דנַאטש ןיא ןעוועג טינ ןאינוי יד זיא ?תבש

 עניילק ןיא סבַאשזד ןעכוז וצ ןעבילבענ זיא רעדילנטימ עמורפ

 -נוז טײברַאעג ןעמ טָאה תבש טָאטשנא ואוו ,רעּפעש טקַארטנָאק

 עסיורג יד ןיא ןעטייברא טלעוועג אקוד רעבָא ןעבָאה ייז גָאט
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 -ענ ןיא ץְלַא ואוו ,רעצעלּפ עטכירענוצ-קירטקעלע טימ ,ענרעדָאמ
 ,רעמענעגנא ןוא רעטכייל ,רעמעוװקַאב ןעוו

 -ענרעביא רעצרעה עכנאמ ןיא ןיא ףמאק-רעדורב םעד ןופ

 -ענפיונוצ טציא ךיז טָאה סָאד ןוא ?קַאמשענכָאנ א ןעבילב

 .רעדילנטימ עזעינילער עזיד ןופ טייהנעדירפוצנוא רעד טימ טשימ

 -ַאמקואלק עמורפ יד ןופ טעטיראיַאמ א זַא ,זיא טקַאפ רעד
 ענרעדָאמ יד ןיא ןעטייברא טלעוועג טינ ןייֵלַא רָאנ ןעבָאה רעכ

 ףיֹוא רעּפעש עטרעטלערַאפ ,ענילק ןיא ,ןעקירבאפ-רעדיילק

 -ייצרַאפ ןעוועגנ ןענייז סרָאטקארטנָאק יד אוו ,דייס טסיא רעד

 ןעשידָאמ-טלַא ןֵא ףיוא ןעננַאנענוצ זיא ץלא ואוו ןוא ןעדיא עניט

 רעבָא .רעסעב ךס ַא טלהיפענ ךיז ייז ןעבָאה ,רענייטש ןעשימייה

 -לעװו ,רענעלּפ יד ןופ ןעטלַאהעגקירוצ טינ ןע'סעקלוס טָאה סָאד

 .טקעוװוענפיוא םהיא ןיא ןעבָאה תבש-ירמוש ענעדירפוצנוא יד עכ

 לעבָארט ןעכַאמ :ךיז רַאפ באשזד ןעטוג ַא ןהעזרעד טָאה רע

 ,ןָאינוי רעד

 -ענ "גנונעוַאב , תבש-ירמוש א טריזינַאנרָא טָאה רע ,ץרוק

 -וצנוא יד ןופ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .עיצאזינַאנרָא רעד ןעג

 .דנַאברַאפ (=בעקס ַא ןעפַאשעג רע טָאה תבש-ירמוש ענעדירפ
 -בעקס עניסעמלענער ַא ןעמוקעגסיורַא םהיא ייב זיא םעד ןופ ןוא

 ןעטנאקירברַאפ עכייר .,ץלא ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא .רוטנענַא

 -וצוצ ?עטימ םעניימענלא ןַא סלא ןעטלאהענפיוא םהיא ןעבָאה

 .ןאינוי יד ןעכערב

 .טנעגונַאב טינ ךיז סעקלוס טָאה רוטנענַאבעקס רעד טימ

 .ןָאינוי רעד ןענידעש וצ ןעגעוו ערעדנַא טכוזענ ךיוא טָאה רע

 ,ליּפשייב םוצ ,זיא םהיא .רעמיקס רעסיורג א ןעוועג זיא רע

 טמפַאשרעננעג ןעפורסיורַא ןענעק רשפא טעװ רע זא ,ןעלאפעננייא

 *ָאלימ עשידיא עכיירסולפנייא ייב ?לענָאשענרעטניא , רעד וצ
 טינ תוכייש ןייק דיירט קואלק םעד טימ ןעבָאה עכלעוו ,ןערענ

 *יורג םעד ,ןע'ףיש בָאקיישזד טימ ןהעזענ ךיז טָאה רע .טַאהעג

 ןוא ןוא ,שולגנע ףיוא לעריוושעג ַא ,לעצערק ַא טסויח "בעקפ, (*

 ּויז ןעוו ,םיול-ןאונוי ןופ טכוורבעג טרָאװ רעבלעז רעד טרעוו אקירעמא
 -עג סָאװ רעטייברא ןַא ןעגעוו רעדָא רעכערב-קיירטס א  ןעגעוו ןעדייר
 ,ךאפ ןווז ןופ ןאונוי רעד וצ טינ םתס טרעה
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 םהיא טימ טָאה רע ,רעוט-?לכ ןוא רענָאילימ ןעשידיא ןעפ
 ייז זַא ,ןעטסיאעטַא ןענייז רערהיפ-ןאינוי יד זַא ,ט'הנעט'ענ

 .ןעסאמ עשידיא יד ייב עינילער יד רעטנוא ןעבָארג

 רעד וצ ןעבירשעג ןינע םעד ןעגעוו ןַאד טָאה ףיש בָאקיישזד

 םהיא וצ ןעמוק וצ רעהעטשרָאפ ערהיא ןעדאלעגנייא ןוא ןאינוי

 ןוא ףלואוו סוילושזד ,ןרעּפלַאה .י ,ןַאמניילק .ה .,ןעדיירכרוד ךיז

 ןעבָאה עכלעוו ,רעהעטשרָאפ-ןאינוי יד ןעוועג ןענייז ןַאמניז .מ

 דצ רעייז טרעהענסיוא טָאה ףיש יו םעדכָאנ .טכוזַאב ןַאד םהיא

 ןופ רעטקאראכ ן'תמא םעד טימ ןעראוועג טנאקאב ןיא רע ןוא

 רהעמ ןיוש רעכערב-ןאינוי םעד רע טָאה ,טייקניטעט סע'סעקלוס

 ,ךיז וצ ןעזָאלענוצ טינ

 וצ ןעדָאש ןאינוי רעד ןעלטימ ערעדנַא טכוזענ טָאה סעקלוס

 ףיוא ןעמוקענפיורַא רע זיא גנידנערעקַא ןוא גידנעכוז יוזא ,ןָאט

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא רעכלעוו ,לַאפוצ ןעשינַארט ַא

 .1910 רהאי ןיא קיירטס קואלק ןעסיורג םעד

 רעכַאמקואלק יד טָאה ,קיירטס ַא ןיא ןיא רענייטש רעד יו

 סָאװ ,טעטימָאק א) עטימָאק טעקיּפ א טריזינַאגרָא ןאד ןאינוי

 -עלַאב יד ראפ טייברא יד ןָאט טינ ןעלָאז סבעקס זא גנוטכא טיג

 עטימָאק אזא ןופ רעדילנטימ .(טקיירטס ןעמ ןעמעוו ייב ,םיטַאב
 ןעהעז ייז ביוא ןוא ,סירָאטקעפ יד םורַא ךַאװ רעד ףיוא ןעהעטש

 .ןעסולפנייאעב וצ םהיא ןעהעז ןוא םהיא טימ ייז ןעדייר ,בעקס ַא

 טָאה עטימָאק-טעקיּפ רעניימעגלא רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא

 ןיוש ןאד זיא רעכלעוו ,ןע'ןַאמניז סירָאמ טמסיטשַאב ןאינוי יד

 ןעוועג זיא סיִפֶא ןייז .ןערוגיפ עגיטכיוו ערהיא ןופ רענייא ןעוועג

 .וינעוע רעט2 רעד ןעבעל ,טירטס עט4 85 ןיא

 ןיא רעּפעש םיטַאבעלַאב יד ןעדנירג ,קיירטס א ןיא ,טּפָא

 יירפ ןענייז ייז ואוו ,ךַאלטדעטש עניילק ןיא ,רעטרע ערעדנַא

 ךיז טסיוװורעד ןאינוי יד ןעוו ,גיוא רעכַאװ ם'ןאינוי רעד ןופ

 .ןעשנעמ ערהיא ןיהַא עטימָאק טעקיּפ יד טקיש ,ץַאלּפ ַאזַא ןופ

 ,1910 ןופ קיירטס רעכַאמקואלק םעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא יוזא

 ראפ טייברא-בעקס ןָאטעג טָאה ןעמ ואוו ,רעטרע יד ןופ רענייא

 גנַאל ,גָאשטעּפ ןעוועג זיא סרערושטקעפונַאמ-קוָאלק רעקרָאי וינ
 עזייר העש ייווצ יו רענינייוו טניל עכלעוו ,עלעטדעטש א ,דנעלייא
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 ןופ יירד טקישעגקעוװַא ןיהַא ןַאמגיז סירָאמ טָאה .קראי וינ ןופ

 רעד .ן'רעצלָאה ןוא ן'רעננידעוו ,ן'רעגניס --- סטעקיּפ ענייז

 -ענקעװַא ןעבָאה סבעקס עגיטרָאד יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער

 טימ ןעמאזוצ קראי וינ ןייק טרעקענמוא ךיז ןוא טיײברַא יד טנייכ

 ןיא טכַארבעג ייז ןעבָאה סטעקיּפ יירד יד .םיחולש ס'ןַאמניז

 -עװ עדער ַא ןעטלַאהעג ייז רַאפ טָאה רע ואוו ,סיפֶא ס'ןַאמניז

 ןעסערעטניא יד ןיא ןָא טרהיפ ןָאינוי יד סָאװ ,ףמַאק םעד ןעג

 ןעוו ,זיא סָאד ןהעש-טינ יוװ ןוא ,ךַאפ םעד ןופ רעטייברַא עֶלַא ןופ

 .ןילַא ךיז ןענעג ןוא רעדירב ענייז ןענעג טהעג רעטיײברַא ןַא

 סבעקס ענעזעוועג יד ןוא עכילדניירפ א ןעוועג זיא עדער יד

 .רעקיירטס יד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז

 ןעוו ,גָאט ןעבלעזמעד ןעפָארטענ טָאה לַאפוצ רעשיגַארט רעד

 ַא .סבעקס ענעזעװעג יד טכַארבעג גאשטעּפ ןופ טָאה ןעמ

 יד ןופ גידנעהעג ,טָאה ,שטיווָאביײל ןעמָאנ ןטימ ,רעכַאמקואלק

 ןעלַאפעג ןוא טשטילגעגסיוא ךיז ,ריטרַאװקטּפיוה רעד ןופ ּפערט

 -ָאלשענּפָא קרַאטש ךיז ּפָאק ןייז טָאה ייברעד ןוא ,ןעטניה ףיוא

 א ןיא ןעמונעג םהיא טָאה ןעמ .לעּפערט םענרעזייא ןַא ןָא ןענ

 -ַאב .ןעברָאטשעג רע זיא םורא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא לאטיּפסָאה

 -נייא םינ םענייק ןַאד זיא טיוט ןייז ןיא ןעצעמיא ןעגידלוש

 .ןעלאמפעג

 ןע'סעקלוס טָאה --- םורַא רהֶאי ריפ ןיא --- ,רעבָא טציא

 "נָא ןוא ,עטכישעג עטְלַא יד טלהעצרעד "רעפמעקטימ , א רענייז

 -צולּפ ןוא ,טלַאהטנע יז סָאװ ,"ןעטייקבילגעמ , יד ףיוא ןעזיוועג

 יו ?ןהעזעג ןיילַא, טָאה סָאװ ,תודע ןא ןענופעג ךיז טָאה גנול

 ן'רעביא ןעזייא ןַא טימ ןעגָאלשעג ןע'שטיווָאבייל טָאה ןַאמניז

 -טיידניא ןַא טכַארבעגסױרַא טָאה ירושזד דנערג יד ,ץרוק .ּפָאק

 ,ןע'ןַאמגיז טריטסערַא טָאה ןעמ ןוא (טקַא-סגנוגידלושַאב) טנעמ

 ךָאֹנ ןוא גאשטעּפ ןיא ןערָאפענ ןענייז סָאװ ,סטעקיּפ יירד יד

 ,ץטיּפשא ,רעטערקעס ס'ןַאמניז :ןאינוי רעד ןופ רעדילנטימ ריפ

 ,רעקינּפוטס סירָאמ ןוא ףלואוו סוילושזד ,ץטעמ לאס

 ,דנָאפ-סגנוגידייטרַאפ ַא טלעמאזעג ןָאינוי רעד ןיא טָאה ןעמ

 יָאו ,דנַאה רעלופ רעד טימ ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה רעדילגטימ יד
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 יד ןוא ךילטייד ןעוועג זיא לובלב רענעניוטשעג-טינ רעד םיר
 סירָאמ זַא ,ןיא טנַאסערעטניא .סיורג ןעוועג זיא גנוטסירטנע
 טָאה ,"עיצַאּפיצנַאמיא-ָאטוא , ןופ ?רענָאיצולָאװער, רעד ,ןיבור
 ,סנָאשקעלָאק יד ןעגעג טלעטשענ ךיז

 (*סמוט יד ןיא ןעסעזעגּפָא ןענייז רעכַאמקואלק טכַא יד ןעוו
 ,ןָאינוי רעד ןופ רעיִאְל רעד ,טיווקליח סירָאמ טָאה ,ןעכַאװ ןיינ
 פיעב ףיוא ןעזָאלסיױרַא ייז לָאז ןעמ זַא ,רעטכיר א ייב טלעוּפעג
 ,סעצָארּפ םעד זיב (תוברע ,ןכשמ טלעג ַא)

 ןעטשרע ןופ דרָאמ ןיא טגידקושַאב זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא זַא
 -נהעוועגנוא ץנַאג א ןיא ליעב ףיוא ןעזָאלסױרַא ןעמ לָאז דַארג
 ןיא ןענַאטשַאב זיא טנעמוגרַא טּפיױה ס'טיווקליה .ךַאז עכיל
 -ירּפ סלַא טינ ָאד ןעהעטש עטנידלושַאב טכַא יד : ןעדנעגלָאפ
 עטסערג יד ןופ רענייא ןופ רעדילגטימ סלַא רָאנ ,ןעשנעמ טָאװ
 ייז ףיוא טינ ןיא גנוגידלושַאב יד ןוא ,אקירעמא ןיא סנאינוי
 ןוא .ןאינוי רעד ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ייז היוא רָאנ ,טַאווירּפ
 ןופ גנוגעװַאב רעטייברַא רעצנַאג רעד ןופ לייט ַא זיא ןאינוי רעייז
 -קרעמ ַא ןופ ?ייט ַא ןאינוי רעייז זיא ,סנעטייווצ .אקירעמא
 -ימיא יד סָאװ ,ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןעטלעקיווטנע גידריוו
 -ביוו ןעהעטש ןאינוי רעד םורַא .טיובעגפיוא ןעבָאה ןעטנַארג
 ןענייז ןאינוי רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןעשנעמ ענעהעזעגנָא עגיס
 ַא ןעבָאה ןעלָאז עטריטסערַא טכַא יד זַא ,טריסערעטניארַאפ יז
 -טנַא ןעלָאז ייז זַא ,דלושנוא רעייז ןעזייווַאב וצ טייקכילגעמ
 רעבירעד ןיא ,ליעב ףיֹוא ןהעגסורַא ןעלעוו ייז ביוא ,ןעפיול
 רעד טָאה טנעמונרַא ןעניזָאד םעד .רהַאפעג םוש ןייק ָאטינ
 ,ןעמונעגנָא (ףָאנ שזדָאשזד) רעטכיר

 ןופ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא יװ ,ןהעזעג ןעביוא ןעבָאה רימ
 -רע ןַאמגיז סירָאמ זיא דנעלווילק ןיא ?לענָאשענרעטניא, רעד
 רעד ןופ (רעטסיימצַאש) רערושזערט-ירעטערקעפ ןערָאװעג טלהעוו
 סיורא ןיא רע יו ,םעד ךָאנ ךיילג ןעמוקעג ןיהַא ןיא רע ,ןאינוי
 -יד רָאנ ,םיהַא טינ ןעגנַאגעג רע זיא סמוט יד ןופ ,ליעב ףיוא

 טדַאמש רעד ןיא (עמרוט) ןאזורּפ עטסגיטכווו ןוא עטסערג יד (*
 .קראו ןוֿכ

' 
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 -קעװַא רע ןיא נוצ ןעטסקענ םעד טימ .ןהַאב ן'פיוא טקער

 ,דנעּֿפווילק ןייק ןערהָאפעג

 םהיא ןעבָאה ןעטַאנעלעד יד זא ,ןענָאז וצ נירעביא זיא סע

 .עיצַאוא רעניצרעהמירַאװ ַא טימ ןעמונעגפיוא

 ךיז רעכַאמקואלק טכא יד ןעבָאה ןָאשנעװנָאק םעד ךָאנ ךיילג

 ןא טניימעג טָאה ןעמ םירָאװו ,סמוט יד ןיא ןרעקמוא טזומעג

 -ַפֶא רעבָא זיא לעיירט רעד .סעצָארּפ רעייז ןָא ךיז טגנַאפ ךיילנ

 סָאד ךיז טָאה יוזא .,ןערָאװעג טניילענּפָא ןוא ןעראווענ טניילעג

 . יז טייל-ןאינוי טכא יד ןוא ,ןעכָאװ ןהעצ ךָאנ ףיוא ןעניוצראפ

 ,ןעסעזעג ץלא ןענ
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 .(סעצַארּפ לעיירמ רעד

 טָאה ןוא טסונוא עדנע ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ?עיירט רעד

 ןעדעי טרואק ןיא ןעוועג ןיב ךיא .,ןעכָאו יירד טרעיודעג

 ריפ ךָאנ טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז ןע'טיווקליה ץוח א ,גָאט

 רענייא) ייוויק בייא ,טַאקלֶא רעטכיר רענעזעוועג רעד :;ּסרעיִאל

 -נָאל ריאמ ,(קרָאי וינ ןיא סרעיאל לַאניּפירק עטסגיטכיוו יד ןופ

 ןעטלַאהעג לעיירט ן'פיוא טָאה טיווקליה .,ןיוועל סקַאמ ןוא ןָאד

 -סיימ ךילקריוו א ףיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער-סננונעפע יד

 -ראפ רעד ןופ לכה-ךס םעניימעגלַא ןַא ןעבעגעג ןפוא ןעטפאהרעט

 יד ןוא ייוויק בייא טריפענ טָאה רעהראפ-ץיירק םעד .גנונידייט

 -נעלנ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ,טַאקלֶא שזדָאשזד-סקע ,עדער-יפולש

 ,טיווקליה יוװ יוזא ,ייז זַא ,ןהעז טנעקענ טָאה רעדעי ןוא ,דנעצ

 -נעילק טכַא ערעייז ןופ דלושנוא רעד ןיא טנייצרעביא ףיט ןענייז

 יד ֹוצ ןעזיװעגסױרַא ןעבָאה ייז סָאװ גנוטכַארַאפ יד זַא ; ןעט

 -ףיט ַא רָאנ ,עטכַאמענ ןייק טינ זיא גנונידלושַאב רעד רַאפ תודע

 .עניטכירפיוא

 רעטכיר רעד טָאה -- ןע'רעצלָאה -- טכא יד ןופ םענייא

 -נילק טעװו סע .?עיירט םעד ןופ ביֹוהנֶא םייב ךיילנ טיירפאב

 -רעד עכַאזרוא יד זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,סָאּפש ַא יװ ןעג

 -קאוועג ןיילק ױזַא זיא רע .סקואווענ ס'רעצלָאה ןעוועג זיא ןופ

 ןערהיפניירַא םהיא ןענעלפ ספירעש יטויּפעד יד ןעוו זַא ,ןעס
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 לָאז רע זַא .ןעכַאלוצ ךיז טייל-ירושזד יד ןענעלפ ,טרואק ןיא

 .ןעלעטשוצרָאפ ךיז שימָאק ןעוועג ייז זיא רעדרעמ א ןייז

 -ָאמ) השמ טימ ןעמאזוצ ןהעג רעמיא רע טגעלפ דָארנ ןוא

 ,ןערעטלוש עטיירב טימ ןוא ךיוה זיא רעכלעוו ,רעקינּפוטס (סיר

 ןהעזנֶא דליב םעד ןופ טייז עשימָאק יד ךיז טנעלפ ,זיר ַא יו

 ינריוטא טקירטסיד רעד ,ץרוק .טייקכילטייד רערעדנוזַאב ַא טימ

 יד לָאז רעצלָאה רעניזָאד רעד זא טַאהעג ארומ טָאה (רָארוקָארּפ)
 ןוא ,עידעמָאק א ןיא ןעלדנַאװרַאפ גנונידלושַאב-דרָאמ עצנַאנ

 | !טייהרעטנוזעג ןהענ ןעסייחעג ןע'רעצלָאה טָאה ןעמ

 ייווצ ךָאנ טיירפאב שזדָאשזד רעד טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 .ןע'ףלואוו סוילושזד ןוא ן'ץטעמ לַאס -- עטגידלושַאב יד ןֹופ

 .ףניפ זיולב ןעבילבעגנרעביא ָאזלַא ןענייז סע

 טָאה ןַאמניז יו ?ןהעזעג ןיילַא, טָאה סָאװ ,תודע רעד

 ךיז טָאה ,ּפָאק ן'רעביא ןעזייא ןַא טימ ןענַאלשעג ןע'שטיווָאבייל

 זיא סעכילנהע ןוא ,טרעטנָאלּפעג ןוא ןעכָארּפשרעדיױװ ךילרעכעל

 -ריוטא טקירטסיד רעד עכלעוו ףיוא ,תודע ערעדנַא טימ ןעוועג

 ,סייק ןייז טיובעג טָאה ינ

 יד ראפ טעװ לעיירט רעד זַא ,ןהעזענ ךיילנ טָאה ןעמ
 .ענַאלרעדינ ַא טימ ןענידנע ךיז ?ובלב םעד ןופ סרעסַאפרַאפ
 ַא יוזא יו ןענַאזסיוארָאפ טייחרעכיז טימ ןעק רעוו -- ךָאד
 ןופ ןעדעי ייב ןעצרַאה ןיא ףיט ןיא !ןע'קסּפ טעװ ירושזד

 ןופ סולש םוצ ןוא .לעפייוצ ןופ םירָאװ א ןעגעלעג זנוא

 -ענמוא ךיז ןעבָאה ענערָאװשעג ףלעווצ יד תעשב ,לעיירט םעד

 טָאה ןאמרָאפ רעייז ןוא ,רעמיצ-סגנוטַארַאב רעייז ןופ טרעק

 וצ ןיא ,(נידלוש טינ) "יטליג טָאנ, רעטרעוו יד טדערעגסױרַא
 .ץענערג ןייק ןעוועג טינ דיירפ רעזנוא

 טכַא יד נידנענעכערניירא ,עלַא רימ ןענייז טרואק ןופ

 ןיא קעװַא ,לעיירט םוצ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעכַאמקואלק
 ךיז טָאה לָאז ןעסיורג םעד ןיא .גנידליב-?סטרעוורָאפ , רעד
 ןעבָאה ערעדנא ןוא ןַאמניז ןעכלעוו ראפ ,םלוע ןַא טלעמַאזרַאפ
 ,סעדער ןעטלַאהעג
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 ."טּפנוקוצ , לַאנרושז רעד

 רָאּֿפ עטצעל יד זיא "טפנוקוצ , לאנרושז רעכילטַאנָאמ רעד

 -ײאיסָאסַא "סטרעוורָאפ, רעד ןופ םוטנענייא סָאד ןעוועג רהָאי

 -רעד טרעוװו "רעטעלב, עזיד ןופ דנַאב ןעט8 םעד ןיא ,ןָאש

 -רא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ עיצקעס עשידיא יד יו טלהעצ

 רעטשרע ןייז .1891 ןיא טעדנירנעג םיא םָאה ײטרַאּפ רעטייב

 -רע ךיא ןיב 1894 ןיא .ץנַארק פיליפ ןעוועג ןיא רָאטקאדער

 םהיא בָאה ךיא .טפירשטַאנָאמ םעד ןערהיפ וצ ןערָאװעג טלהעוו

 ,584 םסעשזדייּפ ,דנַאב ןעט-3 העז) .1897 ףוס זיב טריטקַאדער

 ,(437 ןוא 458 ,5

 וצ טנַאה ןופ ןעגנַאנענרעביא ךָאנרעד ןיא ?אנרושז רעד

 -ַָאס עּפורג ַא ןעוועג רעבענסױורַא ענייז ןענייז סנעטסיימ .טנַאה

 ױזַא .טגַאלּפעג רעמיא ךיז רע טָאה ?עיצנַאניפ ,ןעטסילַאיצ

 -רָאפ, רעד .1912 ןופ רעמוז םעד זיב ןעניוצעג סָאד ךיז טָאה

 טעוועדנופעגנייא טסעפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,"סטרעוו

 ןַאד לַאנרושז םעד טָאה ,דנַאטשוצ ןעלעיצנַאניפ ןעטונ ַא ןיא

 "םטרעוורָאפ , יד טָאה רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע ,ןעמונעגרעביא

 -רעסיוא "טפנוקוצ, רעד ןופ רָאטקאדער סלא ןָאשייאיסַאסא

 .םויה דע םהיא טרינַאדער רעכלעוו ,ןיסעיל טעָאּפ םעד טלהעוו
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 ,סערגנָאק םוצ טלהעוורע ןָאדנָאל ריאמ

 -ַאב רעזנוא ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ גנוריסַאּפ עטסערנ יד

 ןופ גנולהעוורע יד ןעוועג זיא 1914 ןופ טסברעה םעד ןיא גנונעוו

 ןעט12 ןופ ןַאמסערגנָאק סלא ןָאדנָאפ ריאמ טאדידנַאק רעזנוא

 .טקירטסיד לענָאשערגנָאק

 -ַאב טשרעוצ ןעמ ףרַאד רעזעל עשינַאקירעמַא-טינ יד רַאפ

 .טנעמאלרַאּפ רענַאקירעמַא רעד זיא סערננָאק רעד זַא ,ןעקרעמ

 טסייה עכלעוו ,זיוהרעטנוא ןַא : ןעלייט ייווצ ןופ טײטשַאב רע

 עכלעוו ,זיוהרעביוא ןא ןוא ,?סוויטַאטנעזערּפער ווא סוָאה,

 ַא ןעמ טניימ "ןעמסערגנָאק, טגָאז ןעמ ןעו .,?טאנעס , טסייה

 "ווא רעד ןופ רעדילנטימ יד .זיוהרעטנוא רעד וצ טַאטוּפעד

 .ןערָאטַאנעפ ךיז ןעפור זיוה רעטשרעכ
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 ןיא ןערעלקרע וצ טייהנעגעלעג ַא טָאהעג ןיוש בָאה ךיא יו

 םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןעדנעטשמוא יד ןענייז ,?רעטעלב , עזיד

 ןיא יו ערעדנַא ץנַאג ,אקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד

 "אב-ןעסַאלק ןיא רעטיײברַא רעשיאעּפָאריא רעד  .,אּפָאריײא

 טבעל סע .טינ סָאד ןיא רעטיײברַא רענַאקירעמַא רעד .,טסואוו

 ןעטייקכילגעמ ערעסערג טָאה רע ןוא רעסעב ךס ַא םהיא ךיז

 ,ענילעדַא ןייק ,עיטַארקָאטסירַא ןייק ."ןעטייברַאוצפיורא , ךיז

 ךרוד .ןעוועג טינ לָאמנייק ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןיא זיא

 אּפָאריא ןיא .ערעדנַא ןַא עינָאלָאכיסּפ עצנַאנ ןייז זיא םעד

 -סילאיצָאס -- ןעײטרַאּפ ענעגייא ערעייז רעטייברא יד ןעבָאה

 -רעטייברַא יד ךיז טכַארטַאב אקירעמא ןיא ,ןעײטרַאּפ עשיט

 רענאקירעמַא יד .סַאלק רערעדנוזַאב ַא סלַא טינ שיטילָאּפ עסַאמ

 יּפַאק יד יװ ןעײטרַאּפ עבלעז יד וצ ןערעהעג רעירַאטעלַארּפ

 .רעשינַאקילבוּפער רעדָא רעשיטַארקַאמעד רעד וצ --- ןעטסילַאט

 ךָאנ גיפיולרָאפ זיא אקירעמַא ןופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 .ןעסַאמ רעטיײברַא עטיירב יד ןופ ײטרַאּפ יד טינ

 קיטילֶאּפ ֹוצ נוצַאב ןיא קנַאדעג ןעשיטסילאיצַאס םעד

 ,אקירעמא ןופ ןעסאמ רעטיײברַא עשידיא יד ןעשיווצ טָאה

 יד םכארבעגניירא ,ןעטנארנימיא ערעזנוא ןעשיווצ טסייה סָאד

 "וצ ייז םימ ןעמוקעג ןיא סאוו ,ץנענילעטניא עשיטסילאיצָאס

 -איצַאס עלַא טעמכ ןענייז קראי וינ ןיא דנַאלסור ןופ ןעמאז

 ,ןעשטייד ןופ טשרעוצ ןעראוועג ןעבענענּפָא ןעמיטש עשיטסיל

 רעטלא רעייז ןופ טכארבעג םזילאיצַאס רעייז ןעבָאה עכלעוו

 "עג ןיוש ןעבָאה ןעטנַארנימיא ערעזנוא ןעוו) ךָאנרעד ןוא ,םייה

 ןעמיטש עשיטסילאיצַאס ןענייז (סנעזיטיס לָאצ עשביה ַא טָאה

 ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא עשידיא ןופ ךיוא ןעראוועג ןעבעגענּפָא

 .םייה רעטלַא רעייז ןופ טכַארבעג םזילַאיצַאס םעד

 א זיא עכלעוו ,יקָאוװלימ ןיא זא ,ןהעזעג ןעביוא ןעבָאה רימ

 -רַאטש ןעוועג גנוגעװַאב עשיטסילאיצַאס יד זיא ,טדָאטש עשטייד

 טלהעוורע ןעמ טָאה טרָאד ןוא .ואוושרעדנַא יוו טלעקיווטנע רעק

 .רעגרעב רָאטקיװ ,ןַאמסערגנָאק ןעשיטסילאיצַאס ןעטשרע םעד

 "יא ןעבָאה ,קראי וינ ןופ לַאטרַאוװק ןעשידיא םעד ןיא ,רימ

 ןַאמסערגנָאק ןעשיטסילאיצַאס א ןעלהעוורע וצ טמיורטעג רעמ
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 .םַאזננַאל רהעז ןעגנַאנעג רעבָא זיא סע .,ןעהייר ערעזנוא ןופ
 ןעװעג טינ גנונפַאה ןייק רָאנ ןיא ןערהאי ענידרעהירפ יד ןיא

 ןנוא ייב ךיז ןעבָאה ןעננוטראוורע עניד'תושממס .םעד ףיוא

 ןענעלפ רֶהֲאי ייוצ עלַא .טייצ עטצעל יד טשרע טלעקיווטנע

 -סיוא ןַא ןהֶא רעבָא ,ןעטאדידנַאק ערעזנוא ןעלעטשסיורא רימ

 ןעבָאה רימ ןעוו לָאמ עטשרע סָאד .ןעלהעוורע וצ ייז טכיז

 א ףיוא גנונפַאה עטסנרע ןַא טימ סטַאדידנַאק ַאזַא טרינימָאנ

 ןאד ןעבָאה ריפ .1908 ןיא ןעוועג זיא טַאטלוזער ןעניד'תושממ

 -סילַאיצַָאס רעד ןופ רערהיפ םעד ,ן'טיווקליח םסירָאמ טרינימָאנ

 ןעט12 םעד ןופ סערגנָאק םוצ טַאדידנַאק סלַא ,יײטרַאּפ רעשיט

 סע ואוו ,דנענעג םעד ןופ טסייה סָאד .,טקירטסיד-סערגנַאק

 ןופ רעטנעצ רעד ןיא סָאד .עדייבענ-"סטרעוורָאפ, יד טהעטש

 ןעניטעט ַא טריפעגנָא ןעבָאה ריס .דייס טסיא רעשידיא רעד

 ןעבעגענּפָא גנורעטסייגַאב טימ ךיז ןעבָאה ןעסָאנעג עֶלַא ,ןייּפמַאק

 .עיצַאטינַא רעד וצ

 טינ רעבָא זיא רע .טואוו ןעסיורנ א ןעניוצעג טָאה טיװקליה

 -ָאנ םהיא רימ ןעבָאה רעטעּפש רהֶאי ייווצ .ןערָאװעג טעטקעלע
 -ָאװעגנ טלהעוורע טינ רעדיוו זיא רע ןוא לָאמ ןעטייווצ ַא טרינימ

 -רעד זיא ןעביוא יו ,1912 ןיא ,םעד ךָאנ רהֶאי ייווצ ,ןעד

 -ַאֹּפ םעד ,ןע'ןָאדנָאל טרינימָאנ רימ ןעבָאה ,ןערָאװעג טלהעצ

 .ןעסַאמ רעטייברַא עשידיא יד ןופ גנילביל ןוא רענדער ןערעלוּפ

 עסיורג א .ןײּפמאק ןענידעבעל ַא טריפעננָא רעדיוו ןעבָאה רימ

 עלַא טימ טיײברַאעג ןעבָאה רעריזיטַאּפמיס ןוא ןעסָאנעג להָאצ

 -ער עכילטע ןעטלַאהענ טָאה ןיילַא טַאדידנַאק רעד .ןעטפערק

 טינ ןעוועג רעדיוו רעבָא זיא טַאטלוזער רעד .טנעװָא ןעדעי סעד

 .ןעבענענוצ טרָאפ זנוא רע טָאה טומ ךָאד .רעכילהערפ ןייק

 .ןעבענענפיוא טינ ייס-יוו-ייס ףמַאק םעד רעבָא ןעטלָאװ רימ

 ןוא ןעראוועג טרינימָאנ רעדיוו ָאזלא ןָאדנָאל זיא 1914 ןיא

 טָאה ?לאטראװק רעד  .ךיירניז ןעמוקעגסױרַא רע זיא לָאמ ןעזיד

 ,ריירפ-ןוחצנ טימ טרעקַאלּפעג ךילבעטשכוב

 -ורַא ייב ןוא "סטרעוװרָאפ , םעד םורא רעווקס םעד ףיוא

 םעד ,גָאטסניד ,ןעלהאוו יד ןופ טְנעוֶא םעד זיא ןעסאנ ענימ

 ןופ עסַאמ עכילשנעמ עטכידעג א ןעוועג ,רעבמעווָאנ ןעטירד
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 -נוא טשטַאװעג ןעבָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ דנעזיוט גילדנחעצ עכילטע
 ףיוא ,ךעלזעלג עשיטּפָאערעטפ ןוא ןעלַאנניס עשירטקעלע ערעז
 יד ןופ רעפיצ ןָאשקעלע יד ןעראוועג טריסנָאנַא ןענייז סע עכלעוו

 זיא סע ןעוו .טקירטסיד ןעט12 םעד ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ
 ןענייז ןעראוועג טלהעוורע ןיא ןָאדנַאל זַא ןעראווענ טנאקאב
 ,סענעצס-לעבוי עכילביירשאבנוא ןעמוקעגרָאפ

 עמארנעלעט ַא ןעמוקעגנא זנוא ןיא טנעווַא ןעבלעז םעד
 םוצ ןעראוועג טלהעוװרע רעדיוו זיא רענרעב זא ,יקָאװלימ ןופ

 ַא טלהעוורע ךיוא ןעטרָאד טָאה ײטרַאּפ רעזנוא זַא ןוא סערגנָאק
 רעזיד טיול .,דראליעג עסָאנעג ,סערגנָאק םוצ טאדידנַאק ןעטייווצ
 -נָאק ןיא ןעטערטניירא טלָאזעג ײטרַאּפ רעזנוא טָאה עשעּפעד
 -ךָאפ טירש רערעייהעננוא ןא -- רעהעטשרָאפ יירד טימ סערג
 זַא ,טגײצעגסױרַא ןעגרָאמ ףיוא ךיז טָאה רעבָא רעדייל .סיוא
 ךיוא זיא רעגרעב וליפא .תועט ַא זיא עמַארנעלעט רעקָאװלימ יד
 ,ןע'ןָאדנָאל ריאמ דעטקעלע ןעבָאה רימ .ןעראוועג טלהעוורע טינ
 ןעבָאה רימ .ן'רעגרעב רָאטקיװ ןערָאלראפ ןעבָאה רימ רעבָא
 סָאד .סע טסייה ,ןַאמסערגנָאק ןעשיטסילאיצאס ןייא זיולב רעדיוו
 זנוא ייב ,ךָאד רעבָא .החמש רעזנוא וצ גנורעטש ַא ןעוועג זיא
 ױזַא ןעוועג גיז רעזנוא טימ דיירפ יד זיא ,דייס טסיא רעד ףיוא
 .טביוטראפ ץְלַא טָאה יז זא ,סיורג

 ןיא טעמכ "סטרעוורָאפ , רעד זיא ,הירפ רעד ןיא ךָאוװטימ
 ףיוא ןעביוא ןופ .ןוחצנ רעזנוא טימ ןעמונראפ ןעוועג ןעצנַאג
 -בוב עניזיר ,עקיד טימ ,הרוש ַא טָאה שזדייּפ רעטשרע רעד
 : רעטרעוו יד טימ טמַאלפענ טושּפ ,טניט עטיור טימ ןוא ןעבַאטש

 "| ךעטקעלע ןָאדנָאל ריאמ,
 .נָאט ןופ דלעה םעד ןופ דליב א ןענַאטשעג ןיא ןעטנוא

 רעד ןענעו לעקיטרא ןַא ןעטלַאהטנע טָאה שזדייּפ עבלעז יד
 -ערנ טימ טצעזעג ןעוועג ןיא רעכלעוו ,שינעהעשעג רעסיורג
 ,ךילנהעוועג יו ןעבאטשכוב ערעס

 ףעסיורג א ןיא "סטרעוורָאפ, ןענידנאטשרענָאד םעד ןיא
 סנמולָאק יירד ןוא "בוט-םוי רעזנוא, וצ טעמדיוועג לעירָאטידע
 א ךיז ףיוא טנָארט סאוו לעקיטרא ןַא טימ ןעמונראפ ןענייז
 -וא ןיא טנעװא רעשירָאטסיה רעד, :טפירשרעביא ןעסיורג
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 ,דליב ַא ךיז טניפעג ?עקיטרַא םעד רעביא ,?לַאטראווק ןעשיד
 יו רָאפ טלעטש סאוו ,?סטרעוװרָאּפ, ן'ראפ טנעכייצעג לעיצעּפס
 .ןעסאמ עשידיא יד רַאפ טדער ןוא טהעטש ןָאדנָאל ריאמ

 ןיא גיז רעזנוא טרעייפעג רימ ןעבָאה גָאטנוז ןעטסקענ םעד
 -ענ גָאט םענעי ןיא םעד ןעגעו ןוא ,ןעדראג רעווקס ןָאסידעמ
 טפירשרעביא ןא רעטנוא ?סטרעוװרָאפ, ןיא לעקיטרא ןא ןעוו
 : ןעבאטשכוב עסיורג טימ

 סערגנָאק ןיא רעטערטרַאפ ןעטשרע רעייא ןעסירגַאב טמוק,
 ."ןָאדנָאל ריאמ

 ןָאסידעמ ןיא גנולמאזראפ רעסיורג רעד ףיוא רענדער סלַא
 -סָאר ,ןאהאק ,ןָאדנָאל , : ןעוועג טריסנָאנַא ןענייז ןעדרַאג רעווקס
 | ,"ערעדנַא ןוא םיובנעגייפ ,טיווקליה ,לעס

 ןיא גָאט ןעבלעז ןופ רעמונ םעד ןיא לעקיטרַא-טייל רעד
 .החמש רעזנוא טימ לופ רעדיוװ

 רעכעה ןעמענניירא טנעלפ ןעדרַאנ רעווקס ןָאסידעמ רעד
 -רעביא טולָאסבַא ןעוועג רע זיא לָאמ ןעזיד ,ןָאזרעּפ 14,000 יו
 רעד ןופ גנוביירשאב רעד רעביא טפירשרעביא רעד .טקאּפעג
 -ילביירשעבנוא טימ טרעייפעג גיז ס'ןָאדנָאל , :זיא גנולמַאזרַאפ
 ,רעטרעו ערענעלק טימ ,םעד רעטנוא ."גנורעטסיוגַאב רעכ
 ןעסירנַאב ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטייברא דנעזיוט 19, : טהעטש
 ."דיאס טסיא רעד ןופ ןַאמסערגנָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעטשרע םעד

 -יטסילַאיצַאס סלַא סערגנָאק ןיא ןעטערטניירַא ס'ןָאדנַאל טימ
 רעד ןיא ןעבעל רעיינ א ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה רעהעטשרָאפ רעש
 .קרָאי וינ ןופ גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאפ

 טייקמאזקרעמפיוא ןעניוצעג טָאה ,ןַאמסערגנָאק סלא ,ןָאדנַאל
 ערעדנַא יד ןופ עליפ .ךיוא ןעגעלָאק רענָאטננישַאװ ןעשיווצ
 ךיז ןעבָאה ,סטייטס ענעדישרַאפ ןופ רענַאקירעמַא ,טיילסערגנָאק
 יד .ךילנעזרעּפ םהיא טימ ןוא סעדער ענייז טימ טריסערעטניא
 רעביא ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא קראי וינ ןופ רעטייברא עשידיא
 רעד ןוא ,טרפב סָאד .ןופרעד טסואוועג ןעבָאה אקירעמַא ץנַאג
 ךעטסעלע ןעבָאה ,ןעטסילַאיצַאס עשידיא ,רימ זַא ,ללכב טקַאפ
 לָאװק ַא ןעוועג זיא ,סערגנָאק רענָאטגנישַאװ םוצ רעהעטשרָאפ ַא
 ,ןעסָאנעג ערעזנוא ראפ גנורעטסייגַאב רעיינ ַא ןופ

{ 





 אמַארד קנערפ יד





 .אמַארד קנערֿפ יד

1 

 ןיא םיעק קנערפ יד ןוא וועיק ןיא סעצָארּפ םילייב רעד

 : .אישזדרָאשזד ,אטנַאלטא

 ,וועיק ןיא ןע'סילייב לעדנעמ רעביא סעצָארַּפ םד תלילע רעד

 ןיא ןע'קנערפ .מ ָאיל רעביא (טּפשמ) לעיירט דרָאמ רעד ןוא

 ןיא -- טייצ רעבלעז רעד םורַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז אטנַאלטַא

 טגידנעעג ךיז טָאה לעיירט רענַאקירעמַא רעד .,1914 ,טסברעה

 סעצָארּפ רעוועיק רעד רעדייא ןעכָאװ סקעז ,טסונוא ןעט25 םעד

 .ןעביוהעגנָא ךיז טָאה

 ךיז לַאזקיש סע'סילייב טימ ןעבָאה ,אקירעמא ןיא ָאד ,רימ

 טינרָאג .ס'קנערפ טימ יוװ רהעמ ךס ַא טריסערעטניא טשרעוצ

 טָאה ,ליּפשייב םוצ ,"סטרעוורָאּפ, רעד דנערעוו .רהעמ ךרע ןיא

 ענילדנעצ ןוא עגילדנעצ ןעבעגענּפָא םד תלילע רעוועיק םעד ףיוא

 -ָאמ עכילטע עטשרע יד עטכישעג קנערפ רעד רע טָאה ,סנמולָאק

 זיא ןופרעד עכַאזרוא יד ,ץַאלּפ גינייו ץנאנ טעמדיוועג טָאנ

 ייב ןעמ ןיא טייצ עטשרע יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 אמארד רעטנַאלטַא רעד ןופ טלַאהניא ןעניטכיר םעד טימ זנוא

 ןיירק ןעננע ןַא ןופ עמַאנסיוא רעד טיס .,טנאקעב ןעוועג טינ

 "עג עטכישעג רעד ןענעוו אקירעמַא ןיא ןעמ טָאה ,אטנַאלטַא ןיא

 רעד ןוא יײצילַאּפ יד זַא טסואוועגנ רָאנ טָאה ןעמ .תועט א טאה

 ןעשידיא ַא ןעגידלושַאב (רָארוקָארּפ} לארענעשזד רָאטיסילַאס

 -הָאי-ןעצרעפ ַא ןעדרָאמרע ןיא קנערפ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ןעגנוי

 -ולריטַאננוא ןייז ןופ טַאטלוזער סלא ,עלעדיימ עכילטסירק עניר

 טסואוועג טינ ךילטנעגייא רימ ןעבָאה רהעמ ,ָאװטסיַאטלוה רעכ

 ירושזד יד זַא עשעּפעד יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,ןַאד ןליפַא

 -כערעג רעד ןיא ןעלפייוצ .נידלוש טרחעלקרע ן'קנערפ טָאה
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 "רוא ןייק םַאהעג טינ רימ ןעבָאה טקידרעוװו םעד ןופ טייקניט

 םעד ןופ טייז עלעיציפָא יד רָאנ טרעהעג ןעבָאה רימ םירָאוז ,עכַאז

 "ניא םינ טושּפ ךיז ןעמ טָאה ןיילַא ןעשרָאפסיױא ןוא ,לעיירט

 סָאד ! ןעגנַאגַאב ןערעוו ןעדרָאמ עטפַאהלעקע גינייוו ,טריסערעט

 טינ ןעגיוא ערעזנוא ןיא ענַאל יד טָאה דיא א זיא קנערפ סָאװ

 ,ריא א זיא רעטגידלושַאב רעד ?ייו :טרהעקראפ .,טרעדנעעג

 ןייק םָאה ןעמ ןוא םענעגנַאנוא ןעוועג זנוא עטכישעג יד ןיא

 .ןעזעוו ליפוצ ןעכַאמ וצ רהיא ןופ טַאהעג טינ קשח

 זיא סעצָארּפ ןייז ,ןע'סילייב טימ ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג

 ןייז ןוא ןעניל ןעשיטימעסיטנַא ןא ףיוא טיובעג טקעריד ןעווענ

 רעד טימ ,ןעדעי רַאפ ךילדנעטשרַאפטסבלעז ןעוועג זיא דלושנוא

 ןיא סע .סעקינ'האמ-עצרַאװש עטסדנעסיוונוא יד ןופ עמַאנסיוא

 ןעשידיא ןעצנַאג םעד ןענענ לובלב רעשרעטלַא-לעטימ ַא ןעוועג

 ייוצ עמרוט ןיא ןעסעזעגּפָא ןיא סילייב :םעד ץוח ַא .קלָאפ

 רעביא (סעצָארּפ) "דוס, רעד רעדייא טַאנָאמ ייווצ טימ רהָאי

 טכַאקעג טָאה עיצַאסנעס רעד טימ .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םהיא

 .טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא

 "ןצסיוא .רעריטרַאמ א ןעוועג זנוא ייב זיא סילייב לעדנעמ

 ַא ןהֶא ןעמָאנ ס'קנערפ טימ םעטָא ןייא ןיא ןעמָאנ ןייז ןעדייר

 .םוטגילייה ַא ןעכעושרַאפ ןעסייהעג טלָאװ "לידבהל,

 -יירגרעד ןעמונעג זנוא ןעבָאה לעיירט ס'קנערפ ךָאנ טשרע

 זַא ,ערעכילגנירד ןוא ערערעלק סלַא רעטייוו סָאװ ,ןעגנַאלק ןעכ

 ןעבָאה ןעננאלק עזיד ןליפַא ןוא .שנעמ רעגידפושנוא ןַא זיא רע

 םינ םזיטימעסיטנַא ןופ ענַארפ רעד טימ תוכייש עטקעריד ןייק

 | .טַאהעג

 רימ ןעבָאה ןע'קנערפ ןופ ןעטסנוג וצ עמיטש עטשרע יד

 טקורדעגּפָא טָאה "סטרעװרָאּפ , רעד יו םעדכָאנ ךיילג טרעהרעד

 -סקענ םעד ןיא .טקידרעװ םעד ןעגעוו אטנַאלטַא ןופ עשעּפעד יד

 זיא ,ןעט2/ םער טסונוא ןופ "סטרעוװרָאּפ, םעד ןיא ,רעמונ ןעט

 טליײטרוארַאּפ ןע'קנערפ ןיוש טָאה ןעמ ןַא ,טעדלעמעג ןעוועג

 סָאד ןענַאטשעג ןיא עשעּפעד רעזיד רעטנוא ןוא ,טיוט םוצ

 : עדנענלָאפ

 רע זַא ,גידלושנוא זיא קנערפ זַא ,קורדנייא ןַא טשרעה סע,
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 -ןינ ַא ,רחעפ סיאופ ,?ובלב ןעגיטכערטרעדינ א ןופ ןברק א זיא
 רעניה רעד ןופ רעטייברַאטימ א ,(טסירק ַא) טסילַאנרושז רעקרָאי

 -עג זיא רע זא ,גנורעלקרע ןא טיײרּפשרַאפ ןעטכענ טָאה ,"סמיאט ,

 עדייב ןעוו טייצ רעד ןיא ןע'קנערפ טימ טעדניירפַאב םיטניא ןעוו

 קנערפ זַא ;טעטיזרעווינוא לענרָאק ןיא ןעטנעדוטס ןעוועג ןענייז

 ןעקנאדעג ענייז זַא ,טייקנידנעטשנַא ןופ רעטסומ א ןעוועג ןאד זיא

 ןיא סע זַא ןוא ,ןענרעל ן'טימ טגיטפעשַאב ןעוועג גידנעטש ןענייז

 -יוזא ףיוא ןעטיבעג ןעבָאה ךיז גנילצולּפ לָאז רע זַא ,ךילנעמנוא

 רהעפ .דרָאמ ןעזיד ןהענַאב וצ ניהעפ ןייז לָאז רע סָאד ,ליפ

 ןעגעג ענַאלק עצנַאג יד זַא ,טנייצרעביא זיא רע ,טינ סע טביולג
 טרעלקרע אטנַאלטַא ןיא לעיירט םעד .עיצַאריּפסנָאק ַא זיא םהיא

 ןוא ,טייקניטכערעגנוא ןוא ײרַאברַאב עמאזיורנ קיטש א רַאפ רע

 -סולפנייא וצ ןוא ננוניימ רעכילטנעפע רעד וצ ךיז טדנעוו רע

 דַארעמַאק ןענילָאמַא ןייז ןעפלעה ןעלָאז ייז זַא ,ןענָאזרעּפ עכייר

 ןע'סוארטש רַאקסָא וצ ףירב טקישענ טָאה רע ,קילנמוא ןייז ןיא

 ענילָאמַא ס'קנערפ ,סרעשזדָאב ןוא קיט ןערָאסעּפָארּפ יד וצ ןוא

 ."ערעדנַא וצ ךיוא ןוא ,רערהעל

 ןעטכירַאב ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה אפונ אטנַאלטַא ןופ
 רעד עכלעוו ןופ (=*,סייק קנערפ רעד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא טימ

 .ףירנַאב ןייק טַאהעג טינ רעהירפ טָאה םלוע

 ן'רעביא סערעטניא םעיינ ַא ןעקעוו ןעמונענ טָאה סייק יד

 -מיס ןופ ןוא טייקניטכערענ ןופ ענַארפ א ןעוועג זיא סע ,דנַאל

 םורַא ךיז טָאה םעד ךרוד ןוא ,?לובלב ַא ןופ ןברק ַא טימ עיטַאּפ

 -נעס ערעסערנ ליפ ַא ןעסקַאוװענרעדנַאנרַאפ עטכישענ קנערפ רעד

 -וצסיורא ןעװעג דנַאטשמיא זיא עטכישעג-דרָאט יד יו עיצַאס

 עלַא ןיא סערעטניא םעד ןענעוו ָאד ןעדייר ריפ .רעהירפ ןעפור

 -רעד יד ןוא ַאישזדרָאשזד טפערטאבנַא סָאװ ,ןעטאאטש ערעדנַא

 ַא ןעווענ ןעשנעמ יד ייב גנומיטש יד זיא ,ןעטַאַאטש עניאייב

 עדייב ןופ ,סעצַארּפ רעצנַאג רעד טסווה סע .סעצָארפ ַא ,?ָאלעיד ,ַא (*
 -ַאב דצ ןעדעי ןעגעװ טכיורבעג ךווא רעבָא טרעוו טרָאוװ רעד .םידדצ
 -ץעג גוטראפ זיא עגַאלקנָא וד, :לופשיוב םוצ טגָאװ ןעמ  .רעדנוז
 ;ערהוא ןעגנאפעגנָא טָאה גנוגודווטרַאפ יד ןוא ,סייק רהיא טומ ןערָאוװו

 .לשמל ,"סווק עקהַאטש ַא ןעבָאה ןעטַאקָאװדַא וד, :רעדָא
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 רעדנַא ןַא טַאהעגנ טָאה שינעהעשעגנ עצנאג יד ןוא ערעדנַא ץנַאנ

 .םינּפ

 -ַארד יד ןופ ענייא טלעקיווטנע ךיז טָאה סייק קנערפ רעד ןופ

 -ַארּפ לַאנימירק ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטסשיטַאמ

 .ןעסעצ

 רעזיד טימ גנודניברַאפ ןיא ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 -היפעג עשיטימעסיטנַא ןופ םינמס ןענעוו ןערעה ןעמונענ סייק

 -ָאװעג רעפיט ץלַא ןעדיא ייב זיא ןופרעד טַאטלוזער סלַא .ןעל
 ליוו עצעה ַא ןופ ןברק ַא ןיא קנערפ זַא ,קורדנייא רעד ןער

 ןעגָאז טינ סָאד ןעמ ןעק ,ןהעז ןעלעוו רימ יווװ .דיא ַא זיא רע

 ,טסואוועג ןעבָאה ייז .אפונ אטנַאלטַא ןופ ןעדיא יד ןענעוו

 טצָארּפשעגסױרַא טָאה סייקס רעד ןופ טייז עשיטימעסיטנַא יד זַא

 "ענג טינ םזיטימעסיטנַא ן'טימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעדנעטשמוא ןופ

 עשיטימעסיטנַא גונעג ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סע) .,ןָאט וצ טָאה

 -ַאטש ןופצ ןיא .(רעטעּפש ןעוועג זיא סָאד רעבָא ; ךיוא טפינ

 זיא קנערפ ביוא זַא ,טביולנעג ןַאד ןעדיא ןעבָאה רעבָא ןעט

 ץלַא ךָאנ טייצ עשביה ַא ייז ןענייז רעכיז) גידלושנוא ךילקריוו

 ןופ טכורפ יד אמתסמ םהיא ףיוא ?ובלב רעד זיא ,(ןעוועגנ טינ

 ןעמ טָאה ,ָאזלַא .גנוצנַאלפ רעשיטימעסיטנא רעכילנייוועג רעד

 טגעלפ רעטפע ךָאנ .ןע'סילייב וצ ןעכילנרַאפ טפָא ןיוש םהיא

 ."סופיירד רענַאקירעמַא רעד , רעטרעוו יד ןערעה ןעמ

 אטנַאלטַא ןייק ןערהָאפענקעװַא ךיא ןיב ,1914 ,ץרעמ ןיא

 וצ ךיז ןוא ץַאלּפ ן'פיוא סייק יד ןערידוטש וצ קעווצ םעד טימ

 ןעגנוניימ ןוא ןעגנַאלק עֶלַא יד ןיא תמא רעד זיא סאוו ןענידנוקרע
 ךיז בָאה ךיא .םידדצ עדייב טרידוטש בָאה ךיא .סייק רעד ןעגעוו

 םעד גידנענעכערניירַא ,ןערעגַאל עדייב ןופ ןעשנעמ טימ ןהעזענ

 ַא טכַארברַאפ בָאה ךיא ןעמעװו טימ ,לארענעשזד רָאטיסילָאס

 ןיא טכוזַאב גָאט ןעדעי ךיא בָאה ן'קנערפ .טייצ ןעדנוטש רָאּפ

 םוצ רעטלייטרוארַאפ ַא ןעסעזעג זיא רע ואוו ,לעפ םענרעזייא ןייז

 .טיוט

 -נוא .טלַא רהָאי ןעצכעז ןיוש זיא שינעהעשעג עשינַארט יד

 רוד ַא ךָאנ .טנאקאב נינייוו רהיא טימ זיא רוד רעננוי רעז

 "רַאֿפ ןעצנַאנ ןיא ךילניישרַאװ טעו עטכישעג עגירעיורט יד ןוא
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 ערעזנוא ןופ ןעדיא יד טפערטאבנַא סָאװ ןוא ,ןערעוו ןעסענ

 ,טנאקאב ןעוועג טינ לָאמנייק רהיא טימ ייז ןענייז ,ןעמייה עטלַא

 סלַא -- סערעטניא ןעפיט ַא ןעמונעג רהיא ןיא בָאה ךיא

 ןוא ,דיא סלַא ןוא שנעמ סלַא טושּפ ןוא רעביירש-"סטרעוורָאפ,

 טימ ןעקורדנייא יד .דניירפ רעכילנעזרעּפ ס'קנערפ סלַא ךיוא

 ךיא סאוו ,יד ןוא אטנאלטא ןופ ןערהָאפעגנקירוצ ןיב ךיא עכלעוו

 יד ןעשיווצ ןענייז ,לאזקיש ןענידרעטייוו ןייז ןופ ןעמוקַאב בָאה

 סע ןעװ ןענייז סָאװ ןעקורדנייא עטסכילצרעמש ןוא עטספיט

 ,רימ ןיא ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא

 =וייא טימ ,ןערעוו ןעבירשענפיוא זופ עטכישעגנ-קנערפ יד

 -ביב עשידיא ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד יז ,שידיא ףיוא ,ןעטייהלעצ

 רשמא ,רעהַא ןעצנַאג ןיא טינ יז טרעהענ רשפא ןעקעטָאיל

 ןערעדנוזאב א ןיא ןעבענוצסיורא רהיא רעדנעסַאּפ ןעוועג טלָאװ

 -רעפ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעלײטּפָא טינ רעבָא ןעק ךיא  .ךוב

 ךיא ןעוו ,אמארד רעזיד ןיא טלהיפעג ןוא טרעהעג ,ןהעזעג ךילנעז

 טלהיפענכרוד בָאה ךיא סאוו ,םעד ןופ ,אטנאלמא ןיא ןעוועג ןיב

 -ַאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא ןעשעּפעד עלַא גידנענעייל ,רעטעּפש

 .לַאזקיש ס'קנערפ וצ תוכייש ַא טַאהעגנ ןעב

 -עלעט "סטרעוװרָאפ , םוצ טקישעג סייק רעד ןעגעוו בָאה ךיא

 ןעלקיטרַא עירעס עננַאל ַא ןעבירשעג ןוא ,אטנַאלטַא ןופ ןעמַארג

 ןופ טחעטשַאב ץְלַא סָאד רעבָא .קראי וינ ןיא קירוצ ןיוש גידנעייז

 ןעזיד גידנעביירש ןעוו .ףָאטש-עזעל עניסעמטיוצ ענעפרָאװאוצ
 קנערפ רעד וצ ןעמוקענוצ ךיא ןיב ,"רעטעלב יד, ןופ דנַאב
 ,דנואוו עטלַא ןא ןערָאװעג טקעוװועגפיוא רימ ןיא זיא ,אמארד
 רעד ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןערָאװעג ןעגיוצענניײרַא ןיב ךיא
 ,טײברַא

 ,ןעציטָאנ עליפ ןעבילברַאפ רימ ייב ןענייז 1914 רהאי ןופ
 ךרוד זייוולייט --- ןעכיורבעג טנעקעג טינ ןַאד בָאה ךיא עכלעוו
 ,רעטייו ןערעוו טרעלקרע ןעלעוו עכלעוו ,ןעכַאזרוא עלעיצעּפס
 ןעזיד רימ ןיא םעד ץוח א .טכוזעגפיוא ייז ךיא בָאה טציא
 ןופ רעדנעב עקיד ןעזעל וצ יינ סָאד ןֹופ ןעמוקעגסיוא לָאמ
 וצ ןוא ןעטנעמוקָאד ערעדנַא ןוא ןעטכירַאב עלעיציפָא עטלַא
 -לעוו ,אטנַאלטא ןופ דניירפ עטלַא טימ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןענעפע
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 .טליּפשעג עלָאר עניטכיוו א עטכישעג קנערפ רעה ןיא ןעבָאה עכ
 -עד ענעגייא עניימ טימ ןעמַאזוצ ,םעלא םעד ןופ טַאט?וזער םעד
 בָאה ןוא טריזינַאגרָא ךיא בָאה ,1914 ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןעשעּפ

 טימ ןוא רדס ַא טימ גנולהעצרע עשירָאטסיה יד טייברַאעגסיוא
 ײֵטנ סייק רעד ןענעװו בָאה ךיא סָאװ סָאד .,ןעננוטכיײלַאב

 טָאה ,1919 ןיא ןוא 1914 ןיא "סטרעוורָאפ, םעד רַאפ ןעבירש

 .?ַאירעטַאמ סלַא רָאנ ןעניד טנעקענ רימ
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 .ןעטאאמש םורד יר ןיא ןעטסירק ןוא ןעדיא
 םעד ןופ טדָאטש-טּפוה יד ,אטנַאלטַא ןיא םזיטימעסיטנַא

 ןיא ,טּפיוהרעביא (*הטואס רעד ןיא ןוא ,אישזדרָאשזד טַאַאטש
 ךיז ןעבָאה ןעדיא ןוא ןעטסירק .נינייוו ץנַאנ ןעווענ רעהירפ

 ןיא טכיזניה רעזיד ןיא .טפַאשלעזענ רעבלעז רעד ןיא טגעװַאב

 .ןעטאטטש-ןופצ יד יוװ רעניטסניג ןעוועג ןעדיא רַאפ הטואס יד

 -לַאה ןוא ךיז ייב ץלָאטש ןענייז ןעטסירק עסייוו עניטרָאד יד

 וצ טרעטשעג טינ ייז טָאה סָאד רעבָא ,סוחי ןופ קרַאטש ןעט

 .ןעשנעמ ענענייא יװ ןעדיא ןעלדנַאהַאב

 טָאה סע ןעו ,ןעטייצ ענעי ןופ טמאטש ל?חהיפעג-סוחי רעייז

 ןענייז עצרַאװש יד ןעוו ,יירעפַאלקש-רענענ טשרעהענ ןעטרָאד

 רעביא םיטַאבעלַאב ןעוועג ןענייז עסייוו יד ןוא טכענק יד ןעוועג

 -רַאפ ןוא טפיוקעג ייז ןעבָאה ייז ןוא ; תומהב רעביא יװ ,ייז

 יו טלהיפענ ךיז ןעבָאה עסייו יד .תומהב יוװ ךיוא טפיוק

 ןיא ןוא דנַאלסור ןיא "אנישטסנַאּפ , ןופ טייצ רעד ןיא םיצירּפ

 ןיא ץלָאטש-ץירּפ ןוא ?היפעג-ץירּפ רעניזָאד רעד ןוא .ןעליױּפ

 ןעבָאה הטרָאנ רעד ןופ רענאקירעמַא יד .ןענילברַאפ ייז ייב

 טינ "םיצירּפ, ןייק ןענייז ייז .ןעטלאהעג טינ ןעפַאלקש ןייק

 רעבָא טָאה סרענרעדָאס יד ןופ ?היפענ-"ץירּפ, רעזיד .,ןעוועג

 םעד טימ ןעמ טנוומ ַָאד .שולגנע ףווא םורד טסייח הטוַאס (*
 .ןעמַאטש עטגונויארַאפ וד ןופ לוומ עניד'םורד וד לעיצעּפס טרָאוװ
 -ַאמש עטגינווארַאֿפ יד ןופ לייט עגיד ןופצ יד -- ןופצ טסווה המרָאנ

 -עגסיורַא טרָאװ רעד טרעוװ רהעפעגנוא יוזַא רענרעדָאס .ןעמ
 .חטמואס רעד ןופ שנעמ רעסייוו ַא טסויה (טדער
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 עשידיא ערעייז וצ ןעננוהיצַאב ערעייז טימ תוכייש ןייק טַאהענ טינ

 "יווצ דישרעטנוא םעד ןופ ךילכעזטּפיוה ןעסייוו ייז ,רענריב-טימ

 ןענייז ,סייוו ןענייז ןעדיא יו יױזַא ןוא ;ץרַאװש ןוא סייוו ןעש

 עכלעזַא ןופ (*.ךיילג ןעשנעמ טימ ןעשנעמ ןעוועג ייז ייב ןעדיא

 יד ןיא טהעז ןעמ סָאװ ,יד יו ןעדיא וצ ןעננוהיצַאב עגיטסניגמוא

 טָאה ,ןָאטסָאב רעדָא איפלעדַאליפ ,קרָאי-וינ ןופ רעטפנעפ עכיוה

 ,טסואוועג טינ ןעטרָאד ןעמ

 ןיא טדָאטש רעסיורנ א ןופ רָאיעמ רעד ןייז לָאז דיא א זא
 יד ןיא .ךַאז עכילנהעוועננוא ןייק ןעוועג טינ זיא הטואס רעד

 ןוא ןעדיא ןענייז (סָארויב-ןעטַאקָאװדַא) סעסיפָאדָאָאל עטסערג
 -סיד) לארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד .םיפתוש ןעוועג ןעטסירק

 -ענ טָאה רעכלעוו ,יסרָאד .מ ויה ,(רָארוקָארּפ ,ינרױטַא טקירט

 רעד ןיא וליפַא ,טָאה ,ןע'קנערפ ןענעג ננוגידלושַאב יד טרהיפ

 ןייז ןיא רענטרַאּפ סלא ןעדיא ַא טָאהעג ,סעצָארּפ םעד ןופ טייצ

 ,ָארויב ןעטַאווירּפ

 ףרַאד ןעדיא וצ טייקכילדניירפ עניזָאד יד ןעביירטרעביא
 ףיוא ,ץלָאטש ןיא טסירק דענרעדָאס רעד .טינ ךיוא דעבָא ןעמ

 געמ רע ,דיא ַא ןוא ;ּפָארַא ןעביוא ןופ רע טקוק ןעדמערפ ַא

 ייב ןיא ,תורוד עליפ ןופ רַאנָאז ןוא ,רענרעדָאס ַא ןייז ךיוא

 :םעד ץוח א .עסַאר רעדמערפ ַא ןופ דילגטימ ַא ץֹלַא םהיא

 -רַאפ טניל טייקכילנעמ עשיטימעסיטנַא ענעפָאלשרַאפ ,עליטש ַא

 .טסירק ןעטסכילדניירפ-ןעדיא םעד ןופ וליפַא ןעצרַאה ןיא ןעגרָאב

 -נעמ ןעשיווצ ןעלהיפעג יד ףיוא טּפיוהרעביא סָאד טהעג טכייליפ

 ַא ךָאד ןיא דיא רעד רעבָא .רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ ןעש

 ןֵא ןופ ךָאנ וצרעד ןוא ,קלָאפ ןעדמערפ-טייוו ַאזַא ןופ דילנטימ

 סעּפע ךיז טכַאמ סע ןעוו ,ָאזלַא .קלָאפ םענעסיוטשראפ גיבייא

 ווב טכענק-אנושטסנַאּפ 8 ןעוועג זיא רעיוּפ רעשוסור ַא ןעוו (*

 רעבלעז רעד ןופ ןעוועג עדווב ויז ןענייז ,רעציזַאבמוג ןעשיסור ַא
 .קילבנָא ןעבלעו םעד טימ ,רילָאק ןעבלעז םעד טימ ,עפַאר-ןעשנעמ
 "ץירפ ,, ןעסויוו םעד ןעשיווצ דוישרעטנוא רעד ןעוועג זייא שרעדנַא ץנַאג

 ןעמייוצ ן'פיוא טקוקעג טָאה רעטשרע רעד .ףאלקשז-רעגענ ןייז ןוא
 ץרַאװש ןוא סייוװ ןופ עגַארּפ יד .המהב ַא ףיוא יו ךולבעטשכוב
 .עלָאר ערעייהעגנוא ןַא טליּפשעג רעבירעד טָאה



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 284

 ןערעוו טייקכילנעמ רענענרָאברַאפ רעד ןופ ןעק ,גנונערפיוא ןַא
 .טייקבילקריוו ענעפָא עפרַאש ַא

 "ייוו ,זייולייט ,סייק קנערפ רעד ןיא ןעוועג סָאד זיא יוזא

 .סנעטסנינ
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 - .ןעשנעמ יד ןוא טדָאטש יד --- .אטנַאלטַא

 טָאה ,אישזדרָאשזד ,אטנַאלטא ןייק קרָאי-וינ ןופ עזייר ןיימ

 ןענעוו ךיא בָאה ןיהַא נידנערהָאֿפ .תעל-תעמ א ייב טרעיודעג

 -עוו בָאה ךיא סָאװ ץְלַא ןופ .גנוניימ ןייק טַאהעג טינ סייק רעד
 -עג טינ ךיא בָאה ,קרָאי-ינ ןיא נידנעייז ,טנעיילעג רהיא ןענ

 ךיא .טינ יצ ,נידלוש ןיא קנערפ יצ ,ןענע'קספ ךיז ייב טנעק

 ַא ,טסייה סָאד .(1914) ץרעמ ןעט10 םעד ןעמוקעגנָא ןיהַא ןיב

 -ַאב ןעװעג ןיא קנערפ ןעכלעוו ןיא ,דרָאמ םעד ךָאנ רהֶאי

 -סיוא ,טייברַא רעד וצ ןעמונענ ךיילנ ךיז בָאה ךיא .טגידלוש

 .שיאיײטרַאּפמוא טולָאסבַא ןוא ךילדנירג סייק יד ןעשרָאפ

 יז יו ,טדָאטש רעד ןענעוו רעטרעוװ רָאּפ א טשרעוצ רעבָא

 .גנורעקלעפַאב רהיא ןענעוו ןוא ,ןהעזענסיוא ןַאד טָאה
 ,הטואס רעד ןיא טדָאטש עטסערג עטייווצ יד זיא אטנַאלטַא

 -עמא עליפ יד ןופ ענייא ןיא יז .סנעילרָא-ינ ךָאנ עטייווצ יד

 .ןעסקַאװעגסיױוא לענש רהעז ןענייז עכלעוו ,טדעטש רענאקיר

 טימ עלעטדעטש א ןעוועג סָאד זיא רעהירפ רהֶאי גיצפופ טימ

 ןופ טייצ רעד ןיא .רעניואוונייא דנעזיוט ןהעצ יוװ רעגינייוו

 -טרעדנוה ייוצ ןופ טנעהַאנ טַָאהעג יז טָאה סעצָארּפ ס'קנערפ

 ןעו .ןעדיא דנעזיוט טכַא ייז ןעשיווצ ,רעניואוונייא דנעזיוט

 עטסניטכיוו ערהיא ןופ רעטנעצ םעד ןיא ןענופענ ךיז בָאה ךיא

 קיטש ַא טעמב ןיא סָאד זא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה ,ןעסַאג

 ,ןערעיומ עכיוה רהעז ןעטייז עלַא ןופ .ָאנַאקיש רעדָא קרָאי וינ

 טמָארטשענ טָאה סע ."םרעצארק-לעמיה , ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא

 | .ןעבעל טימ טכָאקעג ,ןעשנעמ טימ

 יד ביוא :עדנענלָאפ סָאד ןעקרעמַאב וצ ניטיונ זיא ָאד

 רהָאי ניצפופ עטצעל יד ןיא זיא אטנַאלטַא ןופ ננורעקלעפַאב
 ןיא יז ןיא ,דנעזיוט טרעדנוה ייווצ ןערָאװענ דנעזיוט ןהעצ ןופ
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 וצ ןעסקַאוװעגסיוא דנעזיוט 87 ןופ רהָאי ןהעציירד עטצעל יד

 ןהעציירד טימ זיולב ןא ,טסייה סָאד .דנעזיוט טרעדנוה ייווצ

 ַא ןעװעג ךָאנ אטנַאלטַא זיא ,1900 ןיא ,דרָאס םעד רַאפ רהָאי

 ןיא זַא ,גיטסַאה ױזַא ןערָאװעג יז זיא ךרכ ַא .טדָאטש ץניווָארּפ

 -סײרטוצּפָארַא ךיז ןופ טעיײּפסוא טינ ךָאנ יז טָאה ןעכַאז עליפ

 .טייקלעיצניוװָארּפ רהיא ןעל

 ןופ ייצילָאּפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא ,ליּפשייב םוצ ,יײצילַאּפ רהיא

 -נוה ייווצ ןופ טינ ,רעניואוונייא דנעזיוט 87 ןופ לעטדעטש ַא

 -לעוו ,ןעטייהלעצנייא יד ןופ ענייא זיא סָאד ,דנעזיוט טרעד

 -רַאפ ליו ןעמ ביוא ,ןעניז ןיא ןעבָאה וצ גיטכיוו זיא סע עכ

 ,םייק קנערפ יד ןהעטש

 * ט 8

 סע יװ ,"סטניִאּפ וויַאפ, יד ןיא טריצַאּפש בָאה ךיא ןעוו

 ,סדוַארק יד טכַארטַאב ןוא ,אטנאלטא ןופ רעטנעצ רעד ךיז טפור

 יד יו ,קלָאפ רעדנַא ןַא רָאנ ןיא סָאד זַא ,טלהיפענ ךיא בָאה

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .ןעטַאַאטש-ןופצ יד ןופ רענַאקירעמַא

 ,עטנוזעג ,ןרעטלוש עטיירב טימ ,ןעשנעמ עכיוה זיולב העז ךיא

 ,ןעכערּפשעג יד וצ טרעהענוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא .עניטפערק

 ןופ ןושל רעד יו שרעדנַא ןעננולקעג רימ שילגנע רעייז טָאה

 ךַארּפשסיױא יד ,ָאגַאקיש .רעדָא ,דנַאלוװילק ,ןָאטסָאב ,קרָאידוינ

 -סיוא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ רימ זיא רעהירפ .,ערעדנַא ןַא זיא

 -ַאנ בָאה ךיא ןוא סרענרעדָאס טימ ןעפערט וצ ךיז ןעמוקעג

 חהטואס רעד ןיא זיא ךַארּפשסיױא יד זַא ,טסואוועגנ רעמיא ךילריט

 "נייק רעבָא סָאד בָאה ךיא .הטרָאנ רעד ןיא יו שרעדנַא ?עסיבַא

 רעניד'מורד רעד ןעוו ,טציא יו ךילטייד יוזא טלהיפענ טינ לָאמ

 .םוטעמוא ןעגנולקענ רימ טָאה טנעצקַא

 בָאה ,טיובענ רעטסעפ ןעטרָאד ןענייז רענַאקירעמַא יד ביוא

 ןוא טייקגיטכיצ ענידלעניּפש יד ןהעזעג טינ ייז ףייא רעבָא ךיא

 רעד סיוא ךיז טנעכייצ סע עכלעוו טימ ,טייקכילטקניּפ עשיזיפ

 ףיֹוא ןענייז רעדילק יד ,ןעטַאַאטש-ןופצ יד ןופ רענַאקירעמַא
 ױזַא טינ טָאה ןהעזסיוא רעצנַאנ רעייז ,טענ יוזַא ןעגעלעג טינ ייז

 ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו וצ רענַאקירעמַא יד ייב יוװ טצנַאלגעג

 ,טניואוועגוצ
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 יד ףיוא רָאנ ,רענעמ יד ףיוא אקוד טינ טהעג ץלַא סָאד ןוא
 יד יו טיובענ רעטסעפ ןוא רעכעה ךיוא ןענייז ייז .,ךיוא ןעיורפ
 טנעגעגַאב ןעטייהנהעש ןוא ; הטרָאנ רעד ןופ סנירענַאקירעמַא
 יו טנַאנעלע ױזַא רעבָא ,טירט ןוא טירש ףיוא ייז ןעשיווצ ןעמ
 הטרָאנ רעד ןופ טדעטש עסיורנ יד ןיא ןעמַאד רענַאקירעמַא יד

 ,.טינ ייז ןענייז

 ענדורב סנעטסיימ ,סרענענ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעסַאנ יד

 ,ןעלַאטרַאװק ערעדנוזַאב ןיא ןעניואוו ייז) ,ענעסירענּפָא ןוא
 טהעז רהיא ,עצרַאװש טימ טצעזַאב סיואכרוד ןענייז עכלעוו
 ,סָאד (.ךיוא ןעסַאנ "עסייו, יד רעביא סרעגענ ךס א רענָא
 טָאה ,ןעליוק עכייוו יד ןופ ךיור םענעכָארקוצ םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןעניטביצ א ןעבָאה וצ טדָאטש רעכייר רעסיורנג רעד טרעטשעג
 .ןהעזסיוא

 יד טינ ןעמ טקרעמ הטואס רעד ןופ רעניואוונייא יד ייב

 עינרענע יד טינ ךיז טלהיפ סע ןוא ,ןעננונעווַאב עטפאהבעל

 -ירעמַא רעד טייקמאזקרעמפיוא רעייא טהיצ סע רעכלעוו טימ

 רעד ןופ טאטלוזער א זיא סָאד .טדעטש ןופצ יד ןופ רענאק

 םעד ןופ טנעמאדנופ רעד ןעוועג רעהירפ זיא עכלעוו ,יירעפַאלקש

 טינ ןעטרָאד ןעבָאה עסייו יד .הטואס רעד ןיא ןעבעל ןעצנַאנ

 -ענ ןָאטעג ייז רַאֿפ ןיא ץלַא .,ןעװוַאה ןוא ןעטיײברַא טפרַאדענ

 -רַאפ ייז ןעבָאה ןעפאלקש ערעייז .סרענענ יד ןופ ןערָאװ

 (*.ננוהימַאב עדעי טרָאּפש
 -ַאכ ןעשיצירּפ םעד ןֹופ ןעכירטש ערעדנַא ךיוא ןעבָאה ייז

 -רַאפ ױזַא טינ ןענייז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריפ .,רעטקאר

 ןוא רעכילדניירפ-טסאנ ןענייז ייז זַא ;טלעג ןעכַאמ ןיא טכָאק

 -עמַא יד יו שיטקַארּפ ױױזַא טינ ךיוא רעבָא ,ערטיכ ױזַא טינ

 עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןעטַאַאטש-ןופצ יד ןופ רענַאקיר

 ןא ןעלקיווטנע ןעמונעג םעד ןוא ךיז טָאה לעסובא רעטעפש (*

 טָאה ,ערהיא ןעליוט עסיוועג ןיא סנעטסנינייו ,הטואס יד .גנורעדנע
 ןעמונעג ןעטראד ךיז טָאה סע .עירטסודניא ןעיוב וצ ןעביוהעגנָא
 ןיהַא ןערהאפעגרעבירא ןענווז סע .טסווגיסגנומענרעטנוא ןא ןעלהופ
 -נויא יד ןענויז יוז טימ ןעמאזוצ ןוא הטרָאנ רעד ןופ ןעשנעמ עגיטעט
 .גומעמ נטראוועג ךיוא ןעדנעגעג םורד עסיוועג ןופ רעניואוו
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 ןעבילברַאפ ךיוא ייז ייב ןענייז רעביירט-ןעפַאלקש סלַא תורוד

 .ערעווש ץנַאנ עקַאט ןוא תונורסח עלעיצעּפס
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 רעמיא ןומ סייק קנערפ יד ןהעטשרַאפ ?ליװ סָאװ רעד

 ירָאד זיא גנורעקלעפַאב עסייוו עסיורג יד זַא ,ןעניז ןיא ןעבָאה

 "עפ ךס ַא ןוא רעהיור ,רעוויטימירּפ ןעטכיזניה עסיוועג ןיא ןעט

 רעד ןופ רענַאקירעמַא יד יו ןעכורבסיוא עדליוו ףיוא רעניה

 .הטרָאנ

 -עג ץנַאג א ןעטרָאד ןיא ענעצס-"שטניל , עדנעגלָאפ יד

 סע ואוו ,עמרוט ַא טלַאפַאב ןעמ :םויה דע גנוניישרע עכילנהעוו

 -רַאֿפ א ןיא טנידלושַאב ןעמ ןעכלעוו ,רענענ ַא טרַאּפשרַאפ ןיא

 טמוק רע רעדייא ;ליּפשייב םוצ ,יורפ עסייוו ַא ןעגעג ןעכערב
 םהיא טדניב'מ ,סיורַא םהיא ןעמ טּפעלש ,טכירעג ַא רַאפ רָאפ

 ןעמ רעדָא ןיסָארעק טימ םהיא טסינַאב ןעמ ןוא סעּפע וצ וצ

 ;ןֶא סָאד טדניצ ןעמ ;ץלָאה גרַאב ַא םורַא םהיא םורַא טנעל

 ןוא טנערב רע יו נונעת ןעדליו ַא טימ ןעמ טקוק ןַאד ןוא

 רעד .תולוק עדנערעווילגרַאפ-טולב ענייז וצ וצ ךיז טרעה ןעמ

 יד ןיא ךיז טהילנוצ סעדייז עשרעביירט-ןעפאלקש יד ןופ טסיינ

 טדָאטש רעדָא לעטדעטש ַא ןופ ננורעקלעפַאב יד ךעלקינייא

 עניטשרוד-טולב עדַאטס ַא ןיא טלעדנַאװרַאפ גנילצולּפ טרעוו

 עסייו יד ןעבָאה ,סייק קנערפ רעד רַאפ רהָאי עכילטע  ,ףלעוו

 יד ןענעג טכָאקוצ יױזַא ךיז אטנַאלטַא טרָאטש רעבלעז רעד ןופ

 -עגסיורַא ,(=רעּפעש-ןָאָאּפ יד ןעלַאפַאב ןענייז ייז זַא ,עצרַאװש

 -- סרעגענ ןעסיש ןעזָאלענקעװַא ךיז ןוא ןעטעלָאטסיּפ עֶלַא ןעמונ

 -נַא ןַא ףיוא רעדָא ןעפָאשענסיױא ייז ןעבָאה יֹוזַא .סרעגענ םתס

 .עצרַאװש עגידלושנוא ניצפופ רעביא טעדרַאמרע רענייטש רעד

 ןופ ענייא טרעדנוזענּפָא ןענייז עצרַאװש יד ןוא עסייוו יד
 ןיא .תומחב ןופ טרעדנוזעגּפָא ןענייז ןעשנעמ יו ערעדנַא יד
 קנעב יד ןופ לעטרעפ-יירד ןענייז (סייומַארט) סרַאק טירטס יד
 רַאפ עטשרעטניה יד ןוא ,עסייו רַאפ -- עטשרעדָאפ יד ---
 ייז ןעמענרַאפ ,עסייו ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סע ןעוו .עצראווש

 .תונכשמ ףיוא טלעג טגרַאב ןעמ ואוו ,רעצעלּפ (*
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 ןיא .ןהעטש ןעזומ סרענענ יד ןוא ךיוא "קנעב עצרַאוװש , יד

 ןוא טייז ןייא ףיוא עסייו יד ךיז ןעניפעגנ לַאז-טכירעג ןעדעי

 ןעדעי ןיא ךיוא ןיא יוזא .טייז רעדנַא רעד ףיוא עצײַאוװש יד

 .ץַאלּפ ןעבילטנעפע ןערעדנַא
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 -- .רעטכעוזטכַאנ רעד -- .עלעדיימ עטעדרָאמרע יד
 .קנערּפ ָאיל

 ןוא ,לירּפַא ןעט26 םעד ,תבש ןעשיווצ ,גָאטרַאפ יירד םורַא
 -טפיוה רעד ןיא טָאה ,1913 רהָאי םעד ןיא ,ןעט2/7 םעד ,גָאטנוז

 רעד ןעננילק ןעמונעג ייֵציִלַאּפ ראטנַאלטַא רעד ןופ ריטרַאװק

 זַא ,טעטכירַאב טָאה עיל טוינ ןעמָאנ ן'טימ רעגענ ַא ,ןָאפעלעט

 רעלעק ןערעטסניפ םעד ןיא רעּפרעק ןעטיוט ַא ןענופעג טָאה רע

 ,(קירבַאפ טפיטשיילב ַא) ירָאטקעפ ליסנעּפ לענָאשענ רעד ןופ
 רעסייוו ַא ןופ ןיא רעּפרעק רעד זַא ןוא ,טירטס הטייסרָאפ ףיוא

 -טכַאנ סלֵא טנידעג ירָאטקעפ רעד ףיוא טָאה עיל טוינ ,לעדיימ

 .רעטכעוו

 ןערָאװעג זיא סוויטקעטעד יד ןוא טײלסילָאּפ יד ןעשיווצ

 -נַא עטצעל יד ןענייז אטנאלטא ןיא רעדורענ רעזעוורענ ַא

 ןוא ןעיורפ ןֹופ ןעדרָאמ ןעצניינ ןעמוקעגרָאפ רהֶאי ןעבלַאהרעד

 ייצילַאּפ יד .טּפַאכענ טינ ןעמ טָאה רעדרעמ יד ןופ םענייק

 ןעטלאהעג רהיא טָאה ןעמ .ןעמָאנ ןעטכעלש ַא ןעמוקַאב טָאה

 -רע ןעצניינ ענעי רעבָא .סעקילַאק ןופ עיצאזינַאגרָא ןא רַאפ

 עזיד דנערעוו ,עצראוש ןעװעג עלַא ןענייז ןעיורפ עטעדרָאמ

 ןעװ ! דישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ .עסייוו ַא ןעוועג זיא לעדיימ

 ןָאטּפָא ךיז טעוו ,ןעּפַאכ טינ רעדרעמ םעד טציא לָאז ןעמ

 .רהַאפענ ןיא ןעוועג טושּפ טלָאו ייצילָאּפ יד ..םישעמ

 ןעגנורּפשעגניירא ןענייז סוויטקעטעד ןוא טיײלסילַאּפ עּפורג ַא

 ייז .ןַאמ-סגנוטייצ א ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ?יבָאמָאטָא ןַא ןיא

 ןופ עדייבעג רענרעניטש רעסיורנ ַא וצ ןערהָאפעגוצ ןענייז

 -ַאֹּמ יד ,ירָאטקעּפ-ליסנעּפ יד ןעוועג זןיא סָאד .ןעשזַאטע ףניפ

 "רַאפ רעד ןיא טּפַאלקעננָא ןעבָאה רעטרָאּפער רעד ןוא טיילסיל

 -ָארשוצ א ,רעגענ ַא ןעזיואב ךיז טָאה סע  .ריט רענעסָאלש
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 רע .,רעטכעװ-טכַאנ רעד ,עיל טוינ ןעוועג זיא סָאד .רענעק
 -רעק רעטיוט רעד טניל סע ואוו ,ןעזייוו טרהיפענ עּפורנ יד טָאה

 ןעגנַאל ,ןעטיירב ַא ןיא טרהיפענרעטנורא ייז טָאה רע .,רעּפ

 ןופ םַאלפ רעניילק ַא טקנַאצעג טָאה סע ואוו ,(רעלעק) טנעמסייב
 םעד ןיא זיא לעקניוו םענעי ןופ םַאנסיוא רעד טימ .(זַאנ) זעג

 -ענוצ ייז טָאה עיל .רעטסניפ טעמכ ןעוועג טנעמסייב ןעסיורג

 -ייו םעד ייב ,ריט-רעטניה ַא ןופ טייו טינ ץאלּפ א וצ טרהיפ

 -עגנָא ייז רע טָאה ןעטרָאד ןוא טנעמסייב םעד ןופ גערב ןערעט

 טנערבעג טָאה טכיל-דעג יד .לעדיימ רעטיוט רעד ףיוא ןעזיוו

 .ןעטרָאד ןופ טייוו טינ ,ןעוויוא ןַא רעביא

 ,ביוטש-ןעליוק ןיא טכירעגנייא ןעוועג זיא עטעדרַאמרע יד

 ןעועג רהיא ייב ןיא ּפָאק ןיא .ביוטש ױזַא ןוא סעניוװָאלאּפ

 .ןופ ןוא ,רעסעמ ַא טימ טינש ַא יו ,עשירפ ַא ,דנואוו עננַאל א

 ןיא טולב עטנעקירטרַאפ-בלַאה ןעניוצעג ךיז טָאה דנואוו רעד

 -ראפ קרַאטש יױזַא ,קירטש ַא ןעוועג זיא זלַאה םורַא .רָאה יד

 ּפָאק םורא .שיילפ ןיא ןעבָארנעננייא ןעוועג זיא יז זַא ,ןעגיוצ

 -- רךיילק רהיא ןופ ?עקיטש א ןעדנובעגמורַא ןעוועג ןזיא

 ןופ םָארטש םעד ןעטלַאהרַאפ וצ קעוצ םעד טימ אמתפמ

 טקיטשרַאפ רהיא טָאה ןעמ ןַא ,ןעוועג גיטנעק ןיא סע .,טולב

 -וצ ןוא ןעסירוצ ןעוועג זיא ?עדיילקרעטנוא רהיא .,ליומ םעד

 ,טקילפ

 ן'םיוא זַא ,ביוטש-ןעליוק טימ טקעדַאב ױזַא ןעוועג זיא יז

 ַא ןיא סָאד יצ ,ןענָאז וצ ןעוועג רעווש טלָאװ קילב ןעטשרע

 ןוא טצארקוצ ןעוועג זיא םערָא ןייא ,ןירענענ ַא יצ ,עסייוו
 ןופ ךילנײײשרַאװ ,טלעבירגוצ ןוא טצארקוצ ןעוועג זיא םינּפ רעד

 -רעק םעד טּפעלשעג טָאה ןעמ עכלעוו רעביא ,ליוק ךעלקערב יד

 .רעּפ

 ַא -- קַאיניס רעסיורג ַא ןעוועג ןיא ניוא ןייא רעביא

 ינק ןייא רעטנוא ,ץעז ןעקרַאטש ַא ןופ ןעכייצ רעיולבדץראווש

 .דנואוו א ןעוועג זיא

 רעד ןופ טיישטינ .ןעכוז ןעמונעג ןעבָאה סוויטקעטעד יד

 ַא ,ריּפַאּפ ךעלטעלב ייווצ ןהעזרעד ייז ןעבָאה ּפָאק ס'לעדיימ

 -טע ןעוועג ןענייז ייז ןופ ןעדעי ףיוא .ןעסייוו ַא ןוא םעניורב
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 רהעז ַא טימ ןוא שיצראה:םע רהעז ןעבירשעג ,תורוש עכיל
 ייז ןעבָאה ?עטעלב םעניורב םעד ףיוא ,טפירשדנַאה רעטכעלש

 יד .ףניפ ןעסייו םעד ףיֹוג ןוא ,עכלעזַא תורוש ןיינ ןענופעג

 | .עבלעז יד ןעוועג זיא טפירשדנַאה

 -ולרָאפ טעװו ךעלעטעצ ייווצ יד ןופ טלאהניא םעד ןעגעוו

 ױזַא ןעוועג ןענייז ייז :עדנענלָאפ סָאד ןענָאז וצ נונענ ןייז גיפ

 טָאה ?עדיימ עכילקילנמוא יד סָאד ןעניימ לָאז ןעמ זַא ,טסַאפרַאפ

 רהיא וצ טריסערדַא ןעווענ ןענייז ייז .,טיוט ן'וַאפ ןעבירשענ ייז
 טעשטומעג טרעוו יז זַא ,טנַאזעג ייז ןיא טָאה יז ןוא רעטומ
 .רענענ ןערַאד ןוא ןעצרַאוװש רהעז ,ןעכיוה א ןופ טעדנעשעג ןוא

 .ןוא טפיטשיילב ַא ןענעלעג זיא ךעלעטעצ ייווצ יד ןעבעל

 ןעסייוו םעד ןופ ריּפַאּפ יד יו טקנוּפ (קָאלב) דעּפ ַא ןופ לייט ַא
 ןיא ?עטעלב עסייוו סָאד זַא ,ךילטייד ןעוועג ןיא סע .עלעטעצ

 גנעל רעד רעביא ,טייז ַא ייב ,דעּפ םעד ןופ ןעסירענּפָא ןעוועג

 רעלָאמש ,רעננַאל ַא ןעניוצענ ךיז טָאה ,טנעמסייב םעד ןופ

 סָאד .גנעל יד סופ טרעדנוה יו רעכעה ,ביוטש-ןעליוק ?ענרעב
 ,ןעזיוועג ןעבָאה ,םערא ן'פיוא ןוא םינּפ ן'פיוא ןעצַארק יד ןוא

 ,ענידעבעל ַא ךָאנ רשפא ןוא ,עטיוט ַא ןיוש ,?לעדיימ יד זַא

 ,טנעמסייב םעד ןופ גנעל רעד רעביא טּפעלשעג ןעמ טָאה

 ַא יו רעכַאלפ ןוא רעטכייל ַא) ךוש ןייא ןוא טוה רהיא
 -עג ןעמ טָאה ,לעכיט-ןעשַאט עטקעלּפַאב-טולב ַא ןוא ,(עטסעמ
 רהיא .טנעמסייב םעד ןופ ןעלייט עטרעדנוזענּפָא יירד ןיא ןענופ
 טנורג םעד ףיוא ןענעלענ ןענייז ?עװַאב ?יונק ַא ןוא םריש
 רעד ןופ רָאטייװעלע רעד םירָאוו ,(*טפעש-רָאטייוװעלע םעד ןופ
 רעד ןוא ,טנעמסייב עמַאס ן'זיב ןעננַאנעג ןיא ירָאטקעפ ?יסנעּפ
 טנעמסייב רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא "טפעש , ןייז ןופ טנורג

 .עגָאלדָאּפ

 טעװ סָאד ; ןעדייר וצ ךאז אזַא ןענעוו םענעגנַא טינ זיא סע
 רעד ןופ גנוטכַארטַאב רעיונעג ַא וצ ניטכיוו ןייז זנוא רעבָא
 ףיוא ;דרָאמ םעד ןיא גידלוש ןעוװעג ןיא קנערפ יצ ,עגַארפ

 טגעװַאב סע ןעכלעוו ךרוד ,"עטכול, רעדָא ץַאלּפ רערהעל רעד (*
 .ףיורַא ןעטנוא ןופ ןוא ָארַא ןעביוא ןופ (טפיל) רָאמייוװעלע ןַא ךיז
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 סווטסעטעד יד ןעבָאה טמפעשירָאטייװעלע םעד ןופ דנורנ םעד
 אמתסמ ,רעצימיא טָאה ץאלּפ םעד זַא ,ןמיס ַא ןענופעגנ ךיוא

 . ,טעזַאלק-רעטָאװ ַא סלא טכיורבעג ,רעהירפ ןעדנוטש עליפ טימ

 םעד ןופ ריט-רעטניה יד זַא ,טקַאפ רעד גיטכיוו זיא ךיוא

 ןעבָאה ,לעסעג-רעטניה ַא ןיא טריפעג טָאה עכלעוו ,טנעמסייב

 ןעוועג זיא רעקוררַאפ רהיא ןוא ,ןעפָא ןענופעג סוויטקעטעד יד

 ,ריט ַא) רָאָאד גנידיאלס ַא ןעװעג ןיא סָאד .ןעסירעגּפָארַא

 עזַאּפ ךיז טקור סָאװ רָאנ ,ךילנהעוועג יו טינ ךיז טנעפע סָאװ

 זיא סע ןוא ,ןעזייא עבַאטש ַא ןענעלעג ןיא ייברעד .(טנַאװ
 רעקוררַאפ םעד סָאד ןעמ טָאה םעד טימ ןַא ,גיטנעק ןעוועג

 רעד ןוא ,ףייטש וצ ןעװעג רע זיא אמתסמ .טּפאלקעגּפָארַא

 ךיז טָאה ,ריט רעטניה רעד ךרוד ןהעגסױרַא טפרַאדעג טָאה סָאוװ

 .רעקוררַאפ םעד טצעזענּפָארא ןעזייא םעד טימ ןוא ,טלייאעג
8 8 8 , 

 יד טקוקענרעביא טָאה סוויטקעטעד יד ןופ רענייא ןעוו

 ייב רע טָאה ,ךעלעטעצ יד ןֹופ תורוש עשיצראה-םע עכילטע
 טָאה ,ָאזלַא .רענענ ַא רָאנ טביירש יוזא זַא ,טנ'קסּפ'עג ךיז

 ,ןָאטעג םורב ןעזייב ַא רעטכעוװ-טכַאנ ןעצרַאװש םעד ףיוא רע

 :טגָאזעג ןוא עציילּפ ןייז ףיוא טנַאה יד טגניילעגנפיורַא

 ! טײברַא ןייד זיא סָאד (*,רעגינ --

 סייוו רע זַא ,ןערעווש ךיז ,ןענעקייל ןעמונעג טָאה עיל טוינ
 ַא ןָאטעגנָא רעבָא םהיא טָאה ןעמ .ןענָאז וצ סָאװ ןופ טינ

 רעד ןיא טרהיפעגקעוַא ןוא טנַאה ן'פיוא עלעטייק ענעלָאטש
 םעד ,ןע'קנערפ איל וצ טרינָאפעלעט ןעמ טָאה ןַאד .ייצילאּפ
 .ירָאטקעפ ?ליסנעּפ רעד ןופ (רעטלַאוװרַאפ) טנעדנעטניארעּפוס
 ס'קנערפ ןופ ןוא ןעגנולקענ ןוא ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד

 -נא רעגונ, טרָאװ רעד .שילגנע ףיוא ?ָארגונ, זוא רעגענ )5
 -עוו רענַאקירעמַא ןעדויר יוזא .גנוטכַאראפ סווא טקורד ?ָארגונ , טָאטש
 ןעדיור יוזא רעבָא .ךארּפש רעכילניווועג רעייז ןיא ןעצראווש ַא ןעג
 טדער רענרעדָאס ַא ןעוו .ךווא ןוילַא ךיז ןעגעוו בור סָאד עצראווש וד
 טרָאוװ םעד טגָאז רע ןוא ."רעגינ, םהוא רע טפור ,ןעצראווש ַא וצ
 םהיא ןעק רע ןעדווס ,טכענק ַא וצ רַאה ַא ןופ ןָאמ םעד טימ סיווַא
 .ןעמָאנ ןייו םיּמ ןָא םהוא רע טפור ןַאד ,טוג
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 רעטעּפש טָאה יײצילַאּפ יד ,טרעפטנעעגנ טינ ץלַא ןעמ טָאה זיוה
 -רעד טנעקעג טינ ךיז ןעמ טָאה רעדיוו ןוא .ןעגנולקעג רעדיוו

 ןעמ טָאה הירפ רעד ןיא רהוא ןעביז םורַא טשרע ,ןעגנילק

 טָאה סנרַאטס וויטקעטעד ,ןָאפעלעט ן'פיוא ןעגָארקעג ןע'קנערפ

 ךערּפשענ-ןָאפעלעט רעייז ןופ טלַאהניא רעד) ,טדערעג םהיא טימ
 סנרַאטס זיא ןַאד ןוא .(רעטייו ןערעו ןעבעגעגרעביא טעוװ
 .ןע'קנערפ וצ ןערהָאפענרעבירַא סוויטקעטעד רָאַּפ ַא ךָאנ ןוא

8 * 3 

 -ירָאפ ןענייז סָאװ ןעדנוטש ריפ ,יירד יד ןופ ףיולרַאפ ןיא
 יד ןעבָאה ,ןָאפעלעט םעד טרעפטנעעג טָאה קנערפ רעדייא רעב

 ,זיא עטעדרָאמרע יד רעוו טסואוורעד ךיז סוויטקעטעד

 -םיִלָאּפ יד טָאה סָאװ ,ליבָאמָאטָא םעד ןופ רעפָאש רעד

 ןייז זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ,ירָאטקעפ רעד וצ טרהיפענ טייל

 טיײברַא ,סקיה סיערג ןעמָאנ ן'טימ עלעדיימ א ,ןירעגעוװש עגנוי

 טעװ יז זַא ,טנעכערעג טָאה רע .קירבַאפ רעבלעז רעד ףיוא
 ןייז טימ ךיילג רע ןיא ;עטעדרַאמרע יד ןענעקרעד אמתסמ
 יד טָאה רע .,ןירענעװש רעד וצ ןערהָאפענקעװַא ?יבָאמָאטָא

 רעּפרעק םעד טָאה יז ןוא ,ירָאטקעפ רעד ןיא טכַארבעג עלעדיימ
 .טנעקרעד עקַאט

 -רַאפ א טימ טנָאזעג יז טָאה --- ,ןעניימ ירעמ זיא סָאד ---
 ןיא ,ןעמאזוצ רימ טימ טייברַאעג טָאה .יז --- .ןייוועג ןעטקיטש
 ,טייברַאענ רימ ןעבָאה גנולײטּפָא לַאטעמ רעד

 ִ* א 8

 -ַאמָאטא רעייז ףיוא סוויטקעטעד יד ןענייז רהוא ןעביז םורַא
 -עג ןעבָאה סקנערפ יד ֹואו ,זיוה רעד וצ ןערהָאפענוצ ?יב
 רעננוי רעד ןופ ןערעטלע יד --- סנילעז יד טימ ןעמאזוצ טניואוו

 ,טסואוועג ןַאד ןיוש ןעבָאה ,סוויטקעטעד יד ,ייז .קנערפ סעסימ
 רעבָא סָאד ןעבָאה ייז .ןיא עלעדיימ עטעדרָאמרע יד רעוװ

 ןַא ןיא טרהיפענקעוַא םהיא ןעכָאה ייז .טגָאזעג טינ ןע'קנערפ

 רעד וצ וצ תמ א טיירנ ןעמ ואוו ,ץַאלּפ א) ּפַאש ס'רעקייטרעדנָא
 ןופ רעפרעק רעד ןענעלענ ןַאד ןיוש זיא ןעטרָאד םירָאװ ,(היול
 טָאה ,טקוקַאב רהיא טָאה קנערפ יו םעד ךָאנ .ןעגייפ ירעמ
 : סוויטקעטעד יד וצ טגנָאזעג רע
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 ןעמעוו ,ךעלדיימ רעטייברא יד ןופ ענייא ךָאד זיא סָאד ---

 .(תוריכש) סעשזדייוו ערעייז טלהָאצעגסיױא ןעטכענ בָאה ךיא

 ַא םגערפעג םהיא ייב טָאה -- ?ןעמָאנ רהיא ןיא יו ---

 .וויטקעטעד

 זַא -- .טרעפטנעעג קנערפ טָאה -- ,טינ קנעדעג ךיא ---

 -"רַאפ ןיא סע ואוו ,ךוב-שעק ןיימ ןיא ןָאט קוק ַא לע ךיא

 ,טלהָאצעגסיױא ןעטכענ בָאה ךיא סָאװ ,סעשזדייוו יד ןעבירש

 .ןענָאמרעד ךיז ךיא ל?עוו

 ,ןערָאװעג רָאװעג ןעמ זיא סקיה סיירג עלעדיימ רעד ןופ

 רהיא -- רעטעדרַאמרע רעד ןופ ןערעטלע יד ןעניואוו סע ואוו

 ןעמָאנ ן'טימ רעטייברַא ןַא ,רעטָאפףיטש רהיא ןוא רעטומ

 לעטדעטשרָאפ ַא ,דואוולעב ןיא טניואוועג ןעבָאה ייז .ןַאמלָאק

 ,אטנַאלטַא ןופ

 ,ןָא גָאטנַאמ ןֹופ ןעװעג טינ ירָאטקעפ רעד ןיא ןיא ירעמ

 ןעטרַאװ טזומעג טָאה ןעמ .("לאטעמ טלעפענ טָאה סע םירָאװ

 םייה רעד ןיא ןעבילברַאפ ָאזלא ןיא יז ,ןעמוקנָא טעוו סע זיב

 ןָאשיײירָאקעד  ןעוועג ןיא תבש םענעי .תבש זיב גָאטנָאמ ןופ

 ףיוא ןעמולב טנעל ןעמ ןעוו ,גָאט רעד --- הטואס רעד ןיא "יעד

 רעד ןיא ןעלַאפעג ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ םירבק יד

 ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ףמַאק רעד ,הטרָאנ רעד ןענעג המחלמ

 -ןלב ןעמ טנייל הטרָאנ רעד ןיא) .קירוצ גיצפופ רהָאי ַא טימ

 המחלמ רענעי ןיא ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ םירבק יד ףיוא ןעמ

 יירעפאלקש-רעגענ ןופ גנופַאשּפָא רעד רַאפ טפמעקעג

 יד ןופ םירבק יד ףיוא ןעמולב ןעמ טנייל הטואס רעד ןיא ןוא

 -ַאשּפָא רעד ןעגעג טפמעקעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס

 ןָאשיירָאקעד, זיא הטרָאנ רעד ןיא .יירעפַאלקש ןופ גנופ

 יּפַא ןעט26 םעד ,הטואס רעד ןיא ןוא ,יַאמ ןעט20 םעד "יעד

 "עג טינ רענייק טָאה ,בוט-םוי ןעועג זיא סע יװ ױזַא ,(?ליר

 טימ טלהַאצעגסיוא סעשזדייוו יד ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,טײברַא

 זיולב טמוקעג ןַאד טָאה ןעגייפ ירעמ .נָאטיירּפ ,רעהירפ גָאט ַא

 ענעלַאטעמ יד טכַאמעג ןעמ טָאה גנולווטּפָא לַאטעמ רעד ןיא (*

 רעבָאר לעקיטש סָאד ןיירַא ךוז טצעז סע ואוו ,סלוסנעפ יד ןופ סעגערב
 .רעקעמ סלַא טנוד עכלעוו (ומוג)
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 םענעי רעבָא זןיא יז ,ךָאו רעגירָאפ רעד ןופ גָאט ןייא רַאפ
 גנולײטּפָא רהיא ןיא ?ייוו ,ירָאטקעפ ןיא ןעווענ טינ גָאטיירפ

 -יוו ל?עסיב סָאד ךָאֹנ יז ןיא ;לַאטעמ ןייק ןעוועג טינ זיא

 -מִא יז טָאה ,רהוא ףלע ךָאנ בלַאה ,תבש ,ןערהָאפעג סעשזד
 ףיוא ןערהָאפענקעװַא ןיא ןוא םייה רעד ןיא שטנָאל ןעסעגעג

 רעצימיא ןא ,טסואועג טָאה יז ,ירָאטקעפ רעד וצ רַאק ַא
 ּפָאלעװנע רהיא ןעמוקַאב ןענעק טעװ יז ןוא ןייז ןעטרָאד טעוו

 טָאה ךיוא .,(טמוק רהיא סָאװ ,טלעג םעד טימ טרעוװנַאק ַא)
 יעד ןָאשיײרָאקעד םעד ןהעז וצ טדָאטש ןיא ןעניז ןיא טאהעג יז
 -נֵא ןעבָאה סָאװ ,טייל עטלַא יד ןופ שרַאמ םעד --- דַארַאּפ

 ,המחלמ רענעי ןיא ןעמונעג לייט

 ַא ןוא עכילקיד א רעבָא ,עכיוה ןייק טינ ןעוועג זיא ידעמ
 רהֶאי ןעצרעפ ןופ ?עדיימ ַא רַאפ יז ןיא שיזיפ .עטיובעג-טסעפ
 רהעז טאהעג יז טָאה םינּפ ַא ןוא ,טלעקיווטנע טוג רהעז ןעוועג
 יד טָאה עידעגַארט רעד רַאפ טייצ רעצרוק א טימ .םענהעש א
 רהיא טרעהעג טָאה סע רעכלעוו וצ ,עכריק רעד ןופ טפַאשלעזעג
 ףעדנעמָאלש , ַא ןופ עלָאר רעד וצ ןעבילקעגסיוא רהיא ,רעטומ
 זיא דואולעב ןיא .גנולעטשרָאפ טיפענעב ַא ףיוא ,"טייהנהעש

 ,דניק רעלוּפָאּפ א ןעוועג יז

 ירעמ ןוא ןעדנוטש עכילטע ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז סע ןעוו
 רהיא טקישענ רעטומ רהיא טָאה ,םײהַא ןעמוקעג טינ ץלַא ןיא

 סרעטַאעט-"יוואומ , עֶלַא טכוזַאב טָאה ןַאמלָאק ,ןעכוז יז ןַאמ

 ץענרע ןיא רעבָא רהיא טָאה רע ;עטנַאקַאב ןֹופ רעזייה יד ןוא
 -רע יורפ ןייז רע טָאה ,םײהַא קירוצ גידנעמוק .,ןענופעג טינ

 ןיא ןעבָאב רהיא וצ ןערהָאפעג אמתסמ ןזיא ירעמ זַא ,טרעלק

 ,יז ואוו ,(אטנַאלטַא ןופ טייוו טינ) אטעירַאמ עלעטדעטש רעד
 ן'םיוא טניילעג ךיז טָאה סָאד .ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ,ירעמ

 וצ ןעבָאב רהיא ןעבילקעג עקַאט ךיז טָאה יז םירָאו ,לכש
 טנעקעג טינ טכאנ עצנַאנ יד רעטומ יד םסָאה ךָאד .ןעכוזַאב

 .ןעפַאלשנייא

 ייב טָאה ,הירפ רעד ןיא גָאטנוז טסייה סָאד ,ןענרָאמ ףיוא

 ס'ירעמ ,עלעדיימ א ס'ןבש א טּפַאלקעגנָא ריט ןיא סנַאמלָאק יד
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 09 אמַארד קנערּפ וצ

 -קעפ ליסנעּפ רעד ףיוא טייברַאעג ךיוא טָאה עכלעוו ,עט'רבח ַא

 .םקיה סיערג ןופ טסואווענ ץלַא ןיוש טָאה יז  ,ירָאט

 יד טדערעגסיורַא םיוק יז טָאה לוק ןעטנייורַאֿפ ַא טימ

 ,"?טיוט ןיא ירעמ,,+ : רעטרעוו
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 תבש זיא רע זַא ,ןעזיוַאב טכייל טָאה עיל טוינ רענענ רעד

 ליסנעּפ רעד ןיא ןעוועג טינ נאטימכָאנ ןעצנַאנ םעד ןוא ,גָאטייב

 ענייז ןופ רענייא ןעווענ ןזיא ןיילַא קנערפ איל ,ירָאטקעפ

 םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה טפירשדנַאה ןייז ןוא ,וצרעד תודע

 ןעבעל ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעטעצ ייווצ יד וצ טייקכילנע

 רעד ןייז טנעקעג טינ טָאה דלושנוא ןייז ןענעו .רעּפרעק םעד

 "יולרָאפ .ןעזָאלעגסױרַא םהיא ןעמ טָאה ;לעפייווצ רעטסדנימ
 טנעקעג טָאה סע ןעמעוו ןענעוו ,שנעמ ןייא רָאנ ןעוועגנ זיא גיפ

 ָאיל ןעוועג זיא סָאד .דרָאמ םעד וצ נוצַאב ןיא ענַארפ א ןייז

 רעד ןעווענ רע זיא ,טניישעג ןַאד טָאה סע יוװ םירָאװ ,קנערפ

 .ענירעבעל ַא ןהעזעג עלעדיימ יד טָאה סָאװ ,רעטצעל

 -כָאט רהיא ןיא ,טנעכערענסיוא טָאה רעטומ ס'ירעמ יו

 ,ףלעווצ ךָאנ ןעטונימ ענינייא ירָאטקעּפ רעד ןיא ןעמוקענ רעט

 ןיילַא סָאד טָאה רע .ןעווענ ןעטרָאד עקַאט קנערפ זיא ןַאד ןוא

 -יוו טלהָאצענסיוא נָאטימרָאֿפ םענעי טָאה רע .טנַאזעג

 -רַאפ ןעבָאה עכלעוו ,סנירָאטייברא ןהעצכַא רהעפעגנוא סעשזד

 ןענייפ ירעמ ןוא ,נָאטיירפ ןעמענוצּפָא סּפָאלעװנע ערעייז טלהעפ

 .ייז ןופ ענייא ןעוועג זיא
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 םעד טקוקַאב טָאה ננורינער-טדָאטש רעד ןופ רָאטקָאד רעד

 םינמס ןייק זַא ,ןעוועגנ זיא טכירַאב ןייז ןוא רעּפרעק ןעטיוט

 .ןענופעג טינ רע טָאה גנודנעש ןופ

 ןעוועג ןענייז זָאנ ןוא ?יומ יד זא טרעלקרע רע טָאה ךיוא
 סע םירָאוװו ,ניטכיוו ןעוועג זיא סָאד .ביוטש-ןעליוק טימ לופ

 -עננייר א ביוטש-ךעליק יד טָאה יז זַא ,ןעזיוועג טָאה

 ,זייואב א ןעװעג זיא ,רעדיו ,סָאד ןוא ;ךיז ןיא טמעטָא

 .ןופ ץומש יד ךרוד טּפעלשעג רעּפרעק םעד טָאה ןעמ תעשב זַא

 ,טבעלעג ךָאנ ןענייפ ירעמ טָאה ,רעלעק םעד
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 -עג ןיא רע ,רהָאי 29 ןעוועג טלַא ןַאד זיא (*קנערפ ָאיל
 ןעטענורב ןעטנעגילעטניא ןַא טימס רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוו
 ןעראוועג ןערָאבעג .ןעגיוא עלעקנוט עטנַאסערעטניא טימ ,םינּפ

 ,רֹהָאי יירד ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו רעבָא ,סעסקעט ןיא רע זיא

 -קורב ןייק ןעבילקעגרעבירַא ךיז םהיא טימ ןרעטלע ענייז ןעבָאה

 ןוא ?וקס טגידנעעג ןוא ןעסקַאװעגסיױא רע זיא ןעטרָאד .,ןיל

 טנידנעעג רע טָאה ךָאנרעד ,(טוטיטסניא ס'טטַארּפ) שזדעלַאק

 ,ַאקַאהטיא ,טעטיזרעווינוא ?לענרָאק ןיא רינעשזניא ףיוא ןערידוטש

 -שטייר ןיא ,טעטיזרעוושנוא טנידנעעג ךיוא טָאה רעטָאפ ןייז)

 .אקירעמַא ןייק טרירגימע ךָאנרעד טָאה רע ןענַאװ ןופ ,דנַאל

 ,(אקירעמא ןיא ןעראוועגנ ןערָאבעג זיא רעטומ ןייז

 -לעוװ ,ןַאמ רערעטלע ןַא ןיוש --- רעדורב ַא ט'רעטָאפ ןייז
 ַא ןעװעג ךָאנ זיא רע ןעוו אקירעמא ןיא טרירגימיא טָאה רעכ

 ןוא אטנַאלטַא ןיא ןעטפעשעג עסיורג טָאהעג טָאה --- ?'רוחב
 ףיוא םוידוטש ןייז טנידנעעג טָאה איל ןעוו ,טייצ רעד םודָא

 "נוא ןַא ןיא ןעטָארטעגנייײרַא קנערפ רעטְלַא רעד זיא ,רינעשזניא

 -נָאמ דנומניז ןעמָאנ ן'טימ ,דיא רעטנַאלטַא ןא ןופ גנומענרעט

 -קעפ ַא ןעדנירג ֹוצ טעװענַאלּפעג טָאה רעכלעו ,גַאס

 -ניירַא טפעשעג םעד ןיא טָאה ?עקנָא ס'ָאיל .סליסנעּפ ןופ ירָאט

 רעטסערג רעד ןעוועג ןיא רע ןוא לַאטיּפַאק ןעשביה ַא טגיילעג

 זיא סענזיב-?יסנעּפ רעד טימ .ינַאּפמָאק רעד ןופ רעדלָאה-רעש

 טָאה רעכלעוו ,גַאטנָאמ דנערעוו ,טנַאקַאב ןעוועג טינ רעבָא רע
 ַאי םעד טימ זיא ,גייצעג:ביירש ןופ סענזיב עסיורג ַא טַאהעג

 ,ףתוש רעגיטעט רעד ןעוועג גַאטנָאמ זיא ,ָאזלַא .טנַאקַאב ןעוועג

 ,"ירָאטסעּפ ?ליסנעּפ לענָאשענ, רעד ןופ סָאבעלַאב רעוװיטקַא רעד

 .ןעבעגעג ןעמָאנ א ךיז טָאה עמריפ עיינ יד יו

 -עננייא ןעמ טָאה ,גנַאלרַאפ ס'קנערפ ןעטלַא םעד ףיוא

 -קעפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןייז וצ קינעמילּפ ןייז ןעדאק

 טקישעג טשרעוצ םהיא ןעמ טָאה קעווצ ןעזיד וצ ןוא  ,ירָאט

 -ַאב טונ רע ןיא ןעטרָאד .,רהָאי רֶאּֿפ ַא ףיוא דנַאלשטייד ןייקס

 ףיוא סָאד ךיז טבוורש ּווזַא ןוא ,ק 2 ַא ר פ זיא ןעמָאנ רעד (*
 "לנערפ, טדערעגסיוא רעבָא סע טרעוו שולגנע ףיוא .ךיוא שילגנע
 .שידיא רענַאקורעמַא ףיוא סיוא ןעמָאנ םעד ןעמ טדער יוזא ןוא
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 -כעט רעצנַאנ רעד טימ ןוא יירענישַאמ רעד טימ ןעראוועגנ טנאק

 גיטרַאפ זיא רע ןעוו ,ןוא ;עירטסודניא טפיטשיילב רעד ןופ קינ

 -ַאמ עגיטיונ יד טימ אטנַאלטא ןייק ןעמוקעג רע זיא ,ןערָאװעג

 סָאד .קירבַאפ עיינ יד טנעדרָאעגננייא ןעמ טָאה ןַאד .ןעניש

 .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד רַאפ יירד רהָאי ַא טימ ןעוועג זיא

 עצרוק א ןערָאװעג קנַארק רעטעּפש ןיא לעקנָא ס'ָאיל

 ןוא קרָאי-ינ ןייק ןערהָאפענּפָא רע זיא דרָאמ םעד רַאפ טייצ

 ןעו ,גָאט םעד ןיא .ןערורוק ךיז ,אּפָארייא ןייק ןעטרָאד ןופ

 -ענ רעד ףיוא זַא ,טעדלעמענ ןעבָאה ןעננוטייצ רעטנַאלטא יד

 "יימ עטעדרַאמרע ןַא ןענופעג ןעמ טָאה ירָאטקעּפ ליסנעּפ לענַאש

 .אּפָארייא ןייק טזײרענּפָא קרָאי-וינ ןופ רע טָאה ,לעד

 טָאה רע .אטנַאלטנא ןיא טצעזַאב ָאזלַא ךיז טָאה קנערפ
 .קירבַאפ טפיטשילב רעד טימ ןעבענענּפָא ןעצנַאנ ןיא ךיז

 -ימַאפ עשידיא יד ןופ ענינייא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא רע

 -עגטרָאד ַא טימ טַָאהעג הנותח טָאה ןוא ,אטנאלטא ןופ ןעיל

 -ַאפ עשיטַאבעלַאב ַא ןופ רעטכָאט יד ,לעדיימ עשידיא ענערָאב

 רע זיא ןעדנוטש עיירפ יד ןיא .נילעז ןעמָאנ ן'טימ עילימ

 ,פעּפמעט-םרָאפער םעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא גיטעט ןעוועג
 -נא ןַא טַאהעג טָאה רע .,"תירב ינב , ןעדרָא םעד ןיא ןוא

 יױזַא ןוא ;נולק ןוא גיהעפ ןעוועג זיא ןוא רעטקַארַאכ ןעמהענעג

 ,רענדער רעדנעצנעלנ ַא ןוא טעדליבענ ןייפ ןעווענ זיא רע יװ

 ןעמ ןוא עלָאר עניטכיוו ַא טליּפשעג ןענניטימ יד ףיוא רע טָאה

 ןעדרֶא םעד ןופ טנעדיזערּפ סְלַא טלהעווענסיוא םהיא טָאה

 םעד ןופ רעטעּפש ןוא ,שזדָאל ןייז ןופ טשרעוצ ,"תירב ינב ,

 ,טקירטסיד ןעצנַאג

 רע .סיוארָאפ טקורעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע,

 ןייק טניילעגניירא טינ לָאמ ןייק .גיצייגרע ןעווענ טינ זיא

 -ענ זיא ץלַא .ןערעוו וצ טלהעוורע רעסַאװ עטלאק ןיא רענניפ

 ןייז טימ טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רהעז זיא רע .אליממ ןעמוק

 טָאה ױזַא --- ."טייקכילנעזרעּפ רעצנַאנ ןייז טימ ןוא רעטקַארַאכ

 ,םידוהי עשטייד יד ןופ ,דיא רעטנַאלטַא ןַא טקירדענסיוא ךיז

 טאהענ םהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג א ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 .ןע'קנערפ ןעגעוו
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 -רַאֿפ -- .עינַאלָאכיסּפ-(*באמ --- .טשרוד-המקנ ןוא תונמחר
 .טכער ןעמַאד -- .הלודג ענערָאל

 ףיוא ןארַאפ ןענייז עינָאלַאכיסּפ-באמ עלעיצעפס ןוא סבַאמ

 עטנינייארַאפ יד ןופ ןעדנעגעצםורד יד ןיא .טלעוװו רעצנַאנ רעד

 ןיא ןוא ,רעטקַארַאכ ןעלעיצעּפס ַא רעבָא ייז ןעבָאה ןעטַאַאטש
 ןופ עינָאלָאכיסּפ יד טָאה ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד וצ גוצַאב

 .עלָאר עניטכעמ ַא טליּפשענ בַאמ םעד
 -רע טָאה ןעמ זַא ,טעטכירַאב ןעבָאה ןעננוטייצ יד ןעוו = |
 ןא ךָאנ וצרעד ןוא ,עלעדיימ עסייוו ענירהָאי-ןעצרעפ ַא טעדרָאמ

 רהיא ןופ רָאנ טינ גנילביל רעד ןוא דניק ןהעש ַא ןעוועג זיא יז

 ןערָאװעג םלוע רעד זיא ,דואולעב ץנַאנ ןופ ךיוא רָאנ רעטומ

 לעטש ן'פיוא לָאז יײצילָאּפ יד זַא טרעדָאפענ ןוא טנערענפיוא

 ןופ .,דלודעג יד ןערָאלרַאפ ךיילנ טָאה ןעמ .רעדרעמ םעד ןעּפַאכ

 .ןעגנַאפעגנָא ןעמ טָאה םעד

 רעכינ ןערעוו ייז .קָלָאפ ניציה א ןענייז סרענרעדָאס יד
 יו לָארטנַאקטסבלעז רעייז רעכינ ןערילרַאפ ןוא טכַארבענפיוא

 רעד ןופ ןעסַאמ יד .ןעטַאאטש-ןופצ יד ןופ רענַאקירעמַא יד

 ַא .הטואס רעד ןופ ןעסַאמ יד יו רעטריזיליוויצ ןענייז הטרָאנ

 זיא ,עסייוו יד ןופ וליפא ,םלוע ןעניטרָאד םעד ןופ לייט רעסיורג

 סָאװ רענַאקירעמַא ןַא זיא הטרָאנ רעד ןיא ,דנעסיוונוא טולָאסבא

 רעד ןיא .טייהנעטלעז עסיורג א ןעביירש ןוא ןעזעל טינ ןעק

 יד .עכלעזַא טנעצָארּפ רעניד'השקשינ ַא ןַארַאפ זיא הטואס

 עדליוו ףיוא ניחעפ רהעמ ןוא רעדנעסיוונוא זיא עסַאמ עניטרָאד

 ךָאד זיא סָאד .הטרָאנ רעד ןופ םלוע רע'טושּפ רעד יו םישעמ

 -לעקיוװטנענוא ךילכעוטפיוה ,ןעשנעמ עסַאמ ַא טסייה "בַאמ, (*

 וד .ןומח ןעטגערעגפיוא ןַא ףווא סע טהעג לעיצעפכס .ןומח א ,עט

 טקנעד רענווק .רהעמ טינ טריטסיזקע םענלעצנווא םעד ןופ עוגָאלָאכוסּפ
 ןייק ָאטינ זיא סע .ךיו רַאפ םונ טוט ,ךיז רַאפ םינ טלהיפ ,ךיז רַאפ םונ

 -רַאפ רעוויטקעלַאק ַא ,"רימ, ַא רָאנ ןַארַאפ ,/ךיא, ןייק ָאטינ ,קיגָאל

 ןוא בָאמ א ןוא .רעגנוה-עכאר ןוא ןרָאצ רעוויטקעלָאק רעדליוו א ,גנאל

 ,ןעזייוו וצ טיוה ןופ םגנירּפש רע .גָאנָאמעד ַא רענלעצנווא רעדעי

 ,רעקַאלפ םענוומעגלא םעד טומ טנערב רע זא
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 טכַארבעגפיוא ןערעוװ ייז ןעוו .ץעזענ-"שטניל , ןֹופ דנַאל סָאד

 -עג ןעטריזיליוויצ ןעדעי ייז ןערילרַאפ ,ןעגיטיוה-ץראווש א ףיוא

 .ןעטַאיזַא עניטייצרַאפ עטעשויוצ יו ףיוא ךיז ןערהיפ ןוא ?היפ

 טָאה ,ירָאטקעפ ַא ףיוא טיײברַאעג טָאה ירעמ זַא ,טקַאפ רעד

 זַא .ןרָאצ םענײמעגלַא םעד ןופ רעייפ םוצ ?עמיוב ןעסָאנעגוצ

 רעד ןיא ןיא סָאד -- ןעטייברא ןהענ לָאז עלעדיימ עסייוו ַא

 -רעגענ טריטסיזקע לָאמַא טָאה סע ואוו ,דנַאל םעד ןיא ,הטוַאפ

 רעבָא סע טָאה ןעמ ; ןעוועג טינ סעיינ ןייק ןַאד ןיוש ,יײרעפַאלקש

 עזעילַאדנַאקס ַא ,סעיינ ַא סלֵא ןעטכַארטאב וצ טַאהענ ביל

 סָאװ ,ןעילימַאפ עסייו עמערָא ןעוועג ןיוש ןענייז סע .סעיינ

 רעבָא .ןענידרַאפ ןהעג טזומעג ןעבָאה רעטכעט ןוא ןהיז ערעייז

 ,"םינסחי, יד ,עסייוו עניטרָאד יד ןעבָאה רעצרעה יד ןיא ךיז ייב

 ןעטייברַא .גנונידיילַאב עניטולב ַא רַאפ טכַארטַאב רעמיא סָאד

 ןופ קלָאפ ַא רַאפ ,סרענענ רַאפ גנוניטפעשַאב א ןיא סָאד ---

 רַאפ רשפא .רעדניק "עשיצירּפ, רַאפ טינ רעבָא ,ןעפַאלקש

 רעגענ ןייק לָאמ ןייק ןיא סע ואוו ,הטרָאנ רעד ןופ עסייוו יד

 -ַארקָאטסירַא עסייוו יד רַאפ טינ רעבָא ,ןעווענ טינ יײרעפַאלקש

 .סרענרעדָאס יד ןעבָאה להיפעג ַאזַא ,הטואס רעד ןופ "ןעט

 יד זַא ,ןעסענרַאפ טינ ןענעק הטואס רעד ןופ עסייוו יד

 -רעה -ןעפַאלקש רעייז טעטכינרַאּפ ןוא טגיזַאב ייז טָאה הטרָאנ

 רעייז ןעסעגרַאפ טינ ןענעק ייז ,לעדנַאה-ןעפַאלקש ןוא טפַאש

 יז טָאה הטרָאנ יד רעכלעוו טימ המחלמ יד ןוא הלודג עגילָאמַא

 רַאפ ךיז ןעטלַאה הטואס רעד ןופ עסייוו יד .ןעמונענקעווַא ייז ייב

 ןוא ,סענעשעק ערעייז ןיא סָאד ןעלהיפ ייז ,קלָאפ-רעריטרַאמ  ַא

 .רעצרעה ערעייז ןיא ךָאנ טעילט הטרָאנ רעד ףיוא סעכ רעייז

 ,הטואס רעד ןופ עלעדיימ עסייוו ענירהאי-ןעצרעפ ַא טָאה ָאד

 -יא ?עטנערַאה, ַא ןייז "טפראדעב , טלָאװ עכלעוו ,עלעדיימ ַא

 "עג ךאבענ ,רעטכָאט עשיצירּפ ַא יו ןעבעל ןוא ןעפַאלקש רעב

 רעד ףיוא ,ןעטרָאד ןוא ;ירָאטקעפ ַא ףיוא ןעטיײברַא טזומ

 -עלַא ייב טָאה טולב יד .טעדרַאמרע רחיא ןעמ טָאה ,ירָאטקעּפ

 .טכָאקעג ןעמ

 זא ,ןעבענוצ ןעמ ףרַאד ,טנָאזעג ןעבָאה רימ סָאװ ץלא וצ

 "טכער ןעמַאדה .ןערעילַאװַאק עסיורג ןענייז סרענרעדָאס יד
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 ױזַא טינ רעבָא ,ךיוא הטרָאנ רעד ןיא עלָאר עסיורנ ַא טליּפש
 .ןיגינעק א יורפ עסייו א ןיא ןעטרָאד .הטואס רעד ןיא יו

 יד -- רעטיר יד טכַאמענכָאנ ןעבָאה רעלדנעה-ןעפַאלקש יד

 -נייא ייז ןיא סָאד ןזיא יױזַא ןוא .רעטלַאלעטימ ןופ םיצירּפ

 ןיױשרַאּפסנַאמ ַא ןופ ןעבעל סָאד ןעמענ .ןערָאװעג טלעצרָאװעג

 זיא (עסייו ַא8) יורפ ַא ןופ ןעבעל סָאד ןעמענ  .דרָאמ זיא
 | .דרָאמ רעטלעּפָאד ַא

 ,תמ רעד ןענעלענ זיא סע ואוו ,ּפַאש ס'רעקייטרעדנָא םעד
 -עי ןוא .,ןעשנעמ דנעזיוט גיצנַאװצ ןופ ןערָאװעג טכוזַאב זיא
 ןיא קילב ןעדליו ַא טימ ןעטרָאד ןופ ןעמוקעגסיױורַא זיא רעד

 "נהע .ןעּפיל יד ףיוא ןעיירשעגנ-עכאר עדליוו טימ ןוא ןעניוא יד

 . ףעד ואוו ,ירָאטקעפ-ליסנעּפ רעד וצ ןעפָאלעג ןענייז ןעסַאמ עכיל
 "ייז סרענרָאק יד ףיוא .ןערָאװעג ןעגנַאגַאב זיא ןעכערברַאפ

 ןעמ .דרָאפ םעד ןעגעו טדערעג ןוא סדוארק ןענַאטשעג ןענ
 טדָאטש יד ;ןעטפעשעג יד טגיסעלכַאנרַאפ ,טיײברַאעג טינ טָאה
 .טשרוד-עכַאר ןוא רעדיוש ןופ גנוריורַאפ ַא ןיא ןעוועג זיא
 -רַאוו םהיא ףיוא ןעמ טנעלפ ןהעגנכרוד טנעלפ ןַאמסילָאּפ ַא ןעוו

 יד ןענעג ןעציוו ןעגנַאנעגמורַא ןענייז סע .ןעקילב עמורק ןעפ
 ןעסטכינעגיוט עדנַאב ַא, ןעפורעג ייז טָאה ןעמ ,ןעטנַאיצילַאּפ
 ,"סעקינדעיָאמרַאד ןוא

 טימ טניטפעשַאב ךיז ייצילַאּפ יד טָאה טייצ עטצעל יד
 -ענ ייז ןעבָאה םיחלנ יד .רעזייה ענידנעטשנאנוא ןעכַאמוצ
 -עג ןעבָאה ייז סָאװ ,סעדער יד טימ ןָאט וצ סָאד ןעגנואווצ
 -ענ טינ ןיא םלוע רעשליבסנַאמ רעד .ןעכריק יד ןיא ןעטלַאה
 יו רהעמ זַא ןעירשענ ןעמ טָאה טציא ןוא ; ןעדירפוצ ןעוו
 ןַא ;טינ טיײלסילָאּפ יד ןעגיוט סעקטוטיטסָארּפ ןעריטסערא וצ
 ןוא טייקניהעפ ןייק טינ ,טינ ייז ןעבָאה רעדרעמ ַא ןעּפַאכ וצ
 ,טייצ ןייק טינ

 יד ייצילַאּפ רעד ןענענ ךיז ןעבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 -ָאק ןיא ןעגנוגידלושַאב עקרַאטש ןעגָארטעגמורַא טייצ עטצעל
 םעד ןיא רהיא טָאה ןיילַא טדָאטש ןופ ראיעמ רעד  .עיצּפור
 ,טגידלושַאב
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 -רָאמרע רעד ףיוא תונמחריןעסַאמ רעד ןעסקַאװעג זיא סע

 -רעמ םעד ןָא ןייז וצ םקונ ךיז רהעגַאב-עסַאמ א ןוא רעטעד

 -רַאּפ רעכילנהע ןא ךיז טכַאמ סע ןעוו ,הטרָאנ רעד ןיא רעד

 ןעדליו ַאזַא וצ .טנערענפיוא ךיוא םלוע רעד טרעוו ,ןעכערב

 ,טינ רעבָא ןעטרָאד סע טמוק הטואס רעד ןיא יו סעכ

 יוזא .לעטש ן'פיוא רעדרעמ םעד ןעבָאה טלָאװעג טָאה ןעמ

 יד ענייא ךיז ןעבָאה ןעננוטייצ יד ןוא ,יירשעג רעד ןעוועג זיא

 ןעמ עכלעוו ,תולוק יד טימ ןעיירש ןיא טנָאיענרעביא ערעדנַא

 -ַאֹפ יד זַא טרעדָאפעג ןעבָאה ייז .סַאנ ן'פיוא טרעהעג טָאה

 טעשַארטסענ רהיא ןוא ןעגידלוש םעד ןעניפעג ךיילג לָאז ייציל

 םעד ןערילרַאפ ןעמ טעװ , ,ןָאט טינ דלאב סָאד טעװ יז ביוא זַא

 ."רהיא וצ יורטוצ

 -יסּפ-בַאמ רעדליוו רעד ןופ גנוקריוו יד טלָאװ רעמָאט ןוא

 -טלעג א ןעראוועג טניילענוצ ןזיא ,נינייו ןעוועג ךָאנ עיגָאלַאכ

 ,סערעטניא

 סָאװ ,םעד ראלָאד דנעזיוט וצ טנָאזענוצ ןעבָאה ןעגנוטייצ

 טייטס םעד ןופ גנורינער יד .רעדרעמ םעד ןעקעדטנע טעוו

 יד ןוא ראלָאד טרעדנוה ףניפ ןעכָארּפשראפ טָאה ַאישזדרָאשזד

 טָאה ןעמעלא ןיא ;דנעזיוט -- אטנאלטא ןופ גנוריגער-טדָאטש

 ,ןעווענ זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,ראלָאד 4,200 טנָאזענוצ ןעמ

 שטָאכ ןענידראפ וצ ןעסירעג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ענעדישראפ זַא

 .עמוס רעד ןופ לייט א

 עכילקילנמוא יד טנייװַאב ,ייצילָאּפ יד ןעטלָאשענ טָאה ןעמ

 טכָאקעג טָאה סע  .ייצילַאּפ יד ןעטלָאשענ רעדיוו ןוא ,עלעדיימ

 .עקירעטסיה א ןיא ןעווענ ןיא םלוע רעד .?עסעק א ןיא יװ

 ןעביולנ וצ ,זיא סע ןעמעוו ןעּפַאכ וצ טייראב ןעוועג זיא ןעמ

 ...זיא סע סָאװ

 -- רעדרעמ םעד ןעכוז ןעמונענ שירעביפ טָאה ייצילַאּפ יד

 ףיוא ןעוועג טיירעב זיא יז .ןעטער וצ ןייֵלַא ךיז םוא טושּפ

 .רעכערברַאפ םעד טקַאּפעג טָאה יז זַא ,ןעריסנָאנַא וצ יבַא ,סעלַא

 ךיז סוויטקעטעד ערהיא ןעבָאה עקירעטסיה רעזיד ןיא טָא

 ,ןע'קנערפ וצ ןָאטעג םענ א
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 טסנרע ייז ןעבָאה טשרעוצ זַא ,ןייז טינ לעפייווצ ןייק ןעק סע
 ייז ,רעדרעמ ןע'תמא םעד ןעניפעג וצ קעווצ םעד טימ טייבראעג

 ןיא ןעביוא יו .ךַאפ רעייז וצ גיהעפנוא ןעוועג רעבָא ןענייז

 ַא ןופ רהָאי ןעציירד ןיא אטנַאלטא זיא ,ןערָאװעג טרעלקרע

 טדָאטש א ןעראוועג רעניואוונייא דנעזיווט 83 ןופ לעטדעטש

 ןעוועג ךָאנ ןיא ייֵצילָאּפ רהיא רעניואוונייא דנעזיוט 900 ןופ

 רענײמעגלַא רעד ןיא ,טציא ןוא  ,ייציִלַאּפ עלעיצניווארפ א
 יז ,בַאמ םעד ןופ ןרָאצ םעד רַאפ קערש רהיא ןיא ,גנונערפיוא

 "עג טריזילַארַאּפ תוחומ יד טושּפ סוויטקעטעד ערהיא ייב ןענ

 ייז .טנעװ עכיילנ יד ףיוא ןעכָארקעג ייז ןענייז ,ָאזלא .,ןערָאוװ

 "אב , וצ טעּפעשטענ ךיז ןוא ןעדַאילס עגיטכיוו ןהעזרעד ןעכבָאה

 ןעבָאה ייז ןוא ,תושממ ןייק טאהעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,"עזייוו

 ,תושממ 8 טאהעג ָאי ןעטלָאװ סאוו ,עכלעזַא ןהעזראפ

 ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעטעצ ייווצ יד :?יּפשייב םוצ

 רעיפלעדאליפ רעדָא רעקראידוינ ןעטלָאװ ,רעטיוט רעד ןעבעל

 יו ךילדנירג ױזַא טשרָאפעגסױא ןוא טכוזרעטנוא סוויטקעטעד

 ןעטלָאװ ךַארּפש ןוא טפירשדנַאה ס'רעביירש םעד ןיא ,ךילגעמ

 "עג ךיז ןעטלָאװ ייז .סינמייהעג רעד וצ לעסילש ַא טכוזעג ייז

 "דנַאה ַאזַא טקנוּפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ א ןעניפעג וצ טהימ

 טמענ רעדָא .רענייטש ַאזַא ףיוא טקנוּפ טביירש ןוא טפירש

 :לשמל ,עדנענלָאפ סָאד

 ַא טימ ןערהָאפעג סעשזדייו ערהיא ךָאנ זיא ןענייפ ירעמ

 ךָאנ .(טָארד עטרעבליזַאב עטבעוועג ןופ עלעטייב ַא) געב-שעמ

 ,ףישטרעקדנעה רהיא ,טוה רהיא ןענופענ ןעמ טָאה טיוט רהיא

 .נעבישעמ רהיא טינ רעבָא ,םריש רהיא ןוא ,ןערהיא ךוש ןייא

 -עג םהיא ןעמ טלָאװ רשפא ?ןעמוקענניהַא רע זיא עשז-ואוו

 ןעדנעדיישטנע ןא וצ טרהיפעג טלָאװ רע ןוא ואוו-ץענרע ןענופ

 ? דַאילס

 ךיִז ייצילַאּפ עשיטנאלטא יד טָאה ןעגנושרָאפ עכלעזַא טימ
 2 ,טגיטפעשַאב טינ

 ןעמ ואוו ,רעלעק םעד ןעטלָאװ טײלסילַאּפ עניהעפ ,עטינעג |
 -רַאֿפ ןעטלַאהעג געט עטשרע יד ,רעּפרעק ס'ירעמ ןענופעג טָאה
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 ןוא ןעקוקאב יונעג ןענעק ןעלָאז סוויטקעטעד יד ידכ ,ןעפַאלש
 טָאה רעבָא ייצילַאּפ רעטנאלטא יד ,ץַאלּפ םעד ןעכוזרעטנוא

 ןיא םלוע רעד .ענירעניינ רעדנעזיוט ןעזָאלעגניײרַא ךיילג ןיהַא

 יד טיִמ טעקירבענ ,ןעטָארטעג ,טנעמסייב ן'רעביא ןעפַָאלענמורא

 יד ןיא טרעגלַאװעגנ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז ענעדישרַאפ סיפ

 ןעמונעגוצ רעדָא טעטכינרַאפ ןעמ טָאה טכייליפ .,טסימ ןעליוק

 ,גנוכוזרעטנוא רעד רַאפ ניטכיוו ןעוועג טלָאוװ סָאװ ,סעּפע

 ןענופעג ןעמ טָאה טנעמסייב םעד ןופ ריט-רעטניה רעד ףיוא

 -רָאד טָאה רעדרעמ רעד ןעכלעוו ,רעגניפ ןופ קורדּפָא ןעניטולב ַא
 ךרוד זיא רע תעשב ,גידנעסיוו טינ ןיילַא ,ןעזָאלעגרעביא ןעמ

 -עק םעד ןעבָאה סָאװ סוויטסעטעד יד .ןעגנַאנעגסױרַא ןעטרָאד

 ,ןעפורעג ייז טָאה רעטכעוװטכַאנ רעד יוװ ךיילנ ,טקוקַאב רעל

 ,ץלָאה לעקיטש יד ןעטלָאּפשענּפָא ריט רעגיזָאד רעד ןופ ןעבָאה

 ייז ןעבָאה ןָאטענ .קורדּפֶא רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו

 ,ייצילַאּפ רעניהעפ ,רעטינעג ַא ייב .טינרָאג םעד טימ רעבָא

 יו ןוא ; רעזייוו-נעוו עטסעב יד ןעקורד-רעגניפ עכלעזַא ןענייז

 טנעקעג לאפ ןעזיד ןיא ןעדַאילס יד ןעטלָאװ ,ןהעז ןעלעוו רימ

 טָאה ייצילַאּפ רעטנַאטא יד .,רעדרעמ םעד וצ ןערהיפ טכייל

 ,טצונַאב טינ ךיז סנעכייצ-רעגניפ עזיד טימ רעבָא

 "ראפ טנעקענ ןעבָאה סוויטקעטעד יד סָאװ עגיצנייא סָאד

 ןעועג ןיא ,טּפַאכעגנָא ךיז ןעבָאה ייז סָאװ רַאפ ןוא ,ןהעטש

 סָאװ ,רעטצעל רעד ןעוװעג ןיא קנערפ ָאיל ןזַא ,טקַאפ רעד

 רעייז ייז ןעבָאה ,ָאלא .ענידעבעל ַא ןהעזעג עלעדיימ יד טָאה
 רעזיד ןיא .טקַאפ ןעגיזָאד םעד םורַא טרהיפעגנ גנושרָאפ עצנַאג

 וצ ןזַא ,ןערָאװעג טפיטרַאפ יױזַא ייז ןענייז רערעייז גנושרָאפ

 דנילב ןעוועג ייז ןענייז ,ערעניטכיו ךס ַא ,ןעדַאילס ערעדנַא

 ןעבָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יוװ םירָאוו .דנילב טכַאמענ ךיז רעדָא

 וצ ןעלטימס ענייק רַאֿפ טלעטשענּפָא טינ סוויטקעטעד יד ךיז

 וצ ןוא ?ירָאעהט , רעייז ןעניטעטשַאב ןעלָאז סָאװ תודע ןענירק

 "טעג ןעבָאה סָאװ ,עזייווַאב עניטכיו טסכעה ןעקירדרעטנוא

 .גננוטכיר רעדנַא ץנַאג א ןיא טלעט

 .רדסכ ןהעג רימָאל רָאנ
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 .טריטסערַא טרעוו קנערפ

 -קעטעד זיא ,הירפ רעד ןיא ןעביז ךָאנ ןעטונימ ענינייא

 ןערהָאפענוצ טיײלסילָאּפ ןוא סוויטקעטעד ךָאנ ןוא סנרַאטס וויט

 ןהַאשזד ,ייז ןופ רענייא ,ליבָאמָאטַא רעייז ףיוא ןע'קנערפ וצ

 : טעטכירַאב ךָאנרעד טָאה ,קעלב

 -עג ייז ריט יד טָאה ,ןעמוקעג ןענייז ייז ןעװו זַא (4

 ןענייז ייז זַא ,ןמיס ַא -- קנערפ סעסימ יא ,קנערפ יא טנעפע

 .זעוורענ ןוא ןעגָארטוצ רהעז ןעוועג

 -ַארק ַא ןילב .ןָאטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא קנערפ זַא (2

 ןיא סָאװרַאפ טנייה .טלהעפעג םהיא טָאה ספינש ַא ןוא ןענ

 -קעטעד טָאה ?גָאטנוז ַא ןיא הירפ ױזַא ןָאטעגנָא ןעוועג רע

 "עג טינ םהיא ךיז טָאה סע זַא ,ןעגנורדענ ןופרעד קעלב וויט

 .ןעפָאלש

 ןוא רָאה ענייז ךרוד טרהיפעגכרוד רענניפ יד טָאה קנערפ (6

 רע זַא זײװַאב ַא רעדיוו --- גירעזייה ןעננולקענ טָאה לוק ןייז

 | .זעוורענ רהעז ןעוועג זיא

 קנערפ טָאה ןעמוקעגניירַא ןענייז סוויטקעטעד יד תעשב 4
 "? טריסַאּפ טָאה קילננוא ןַא רַאפ סָאװ, :טנערפענ ייז ייב

 טָאה רע זַא ,זייוַאב ַא סלא ןעבעגעגנָא סָאד קעלב טָאה ,ָאזלַא

 .ןעמוקעגרָאפ זיא ירָאטקעפ רעד ןיא סָאװ טסואוועג

 ייֵציֵלֶאֹּפ יד רעדייא :סעּפע ךָאנ ןעניילוצ ןעמ זופ וצרעד

 םהיא טימ סנרַאטס וויטקעטעד טָאה ןע'קנערפ וצ ןעמוקעג ןזיא

 םעד טיול ןוא ;ןָאפעלעט ן'פיוא ירָאטקעפ רעד ןופ טדערעג
 רע טָאה ,ןעבעגענּפָא ךָאנרעד טָאה סנרַאטס סָאװ ,טכירַאב
 ירָאטקעּפ רעד ןופ םהיא וצ טדער רע זַא ,טנָאזעג זיולב ןע'קנערפ

 ןוא .ןע'קנערפ וצ ,םהיא וצ ןעמוק דלַאב טעוװ יײצילַאּפ זַא ןוא

 רע טָאה ?טנָאזעג ןָאפעלעט ן'פיוא ייברעד קנערפ טָאה סָאװ
 -ענסיוא טינרָאנ טָאה רע ,ןיינ .?גנושאררעביא טקירדעגסיוא
 סנרַאטס טָאה יוזַא .טגערפעג טינרָאנ ןוא טגָאזעג טינרָאג ,טקירד
 סָאד .סוויטקעטעד יד ןופ ףישט םעד ןעבעגעגרעביא ךָאנרעד
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 טָאה סע זַא ,טגָאזעג טינ םהיא טָאה רענייק זַא ,ָאזלַא ,טסייה
 ,טסואוועג ןיילַא סָאד טָאה רע זַא ןוא ,קילננוא ןא ןעפָארטענ

 טָאה רע .טלייאעג ןע'קנערפ ןעבָאה סוויטקעטעד יד (5
 סַאט ַא ןעקנירטסיוא ןעזָאל רעהירפ םהיא לָאז ןעמ טרעדָאפעג

 ,טסייה סָאד ,(טביולרע טינ רעבָא םהיא .סָאד ןעבָאה ייז) עפאק

 ןעניהורַאב טלָאװעג טָאה רע זא ,טשּפ םעד טנערעלעג ייז ןעבָאה

 .ןעוורענ ענייז

 -עלעט ן'פיוא ןעגנילק ןעגנאל רעייז טפערטאבנא סָאװ (6
 זַא ,זיװַאב ןעטייוצ ַא רַאפ ןעבעגעגנָא סָאד ייז ןעבָאה ,ןָאפ

 זַא ןוא ,םהיא ףרַאד ייצילָאּפ יד סָאװ וצ ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ןָאפעלעט רעד זַא ,גידנערעה טינ טכַאמעג ךיז רע טָאה רעבירעד

 ,טננילק

 ןעטיוט םעד ןעמ טָאה ,ּפַאש ס'רעקייטרעדנָא םעד ןיא (7

 סוויטקעטעד יד יוװ ,םעדכָאנ דלאב טרהיפעגרעבירַא רעּפרעק

 ן'קנערפ ןעמ טָאה ןיהַא ןוא ,טנעמסייב ןיא טקוקַאב םהיא ןעבָאה

 .גנוניואוו ןייז ןופ ןעמונעג םהיא טָאה ןעמ יו ךיילג טכַארבעג

 ןעועג ןַאד ןיא ,ןענעלענ זיא תמ רעד ואוו ,רעמיצ םעד ןיא

 ןיא ןוא טרהיפעגנײרַא ןיהַא ןעמ טָאה ןע'קנערפ .רעטסניפ

 -םיורא םינּפ ןעטיוט םעד ףיוא ןעמ טָאה טנעמָאמ ןעבלעז םעד

 -קעטעד יד ןעבָאה .טכיל עשירטקעלע עקרַאטש ַא ןעפרָאװעג
 -רענ רהעז ןערָאװעג זיא קנערפ זַא ,טעטכירַאב ךָאנרעד סוויט

 .ןעקָארשוצ ןוא זעוו

 "ץזייואב, יד .ןעזָאלענ יירפ םהיא ןעמ טָאה ניפיולרָאפ

 םעד וצ בָאנוצ ַא סלַא ,ןעראוועג טנעכערעגסיוא ָאד ןענייז סָאװ

 יד ןהעזענ טָאה סָאװ רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע ןַא ,טקַאפ

 -אדנופ ַא סלַא טלעטשעגנסיױורַא ןעמ טָאה ,ענידעבעל ַא עלעדיימ

 -נופ ןעניזָאד םעד ףיוא ןעננוכוזרעטנוא ערעטייוו ראפ טנעמ

 -עג טָאה יז .סייק ַא ןעיוב ןעמונעג ייצילָאּפ יד טָאה טנעמַאד

 :עדנענלָאפ סָאד טקעדטנע טָאה יז ןוא טכוז

 ןופ רעטכעוו-טכַאנ םעד ,ן'עיל טוינ טָאה ןעמ ןעו (8
 -ַאֹּפ רעד טלהעצרעד רע טָאה ,טריטסערַא ,ירָאטקעפ ליסנעּפ רעד

 רעהירפ נָאט א טימ טסייה סָאד ,גָאטיירפ .;: עטכישענ ַאזַא ייציל

 וצ קנערפ טָאה ,ןעראוועג ןעגנַאנַאב זיא דרָאמ רעד רעדייא
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 יװ רעהירפ ןעדנוטש ייווצ טימ םוק ןענרָאמ , :טנָאזעג םהיא

 -ךיעב א ףיוא ןהעג לעװ ךיא .רהוא ריפ םוק .ךילנהעוועג

 ,"ירָאטקעפ רעד ףיוא ןעבעג גנוטכַא וטסעוו ,(*םיעג לָאב

 ,רהוא ריפ ןעמוקעג זיא עיל טוינ ןעוו ,ןענרָאמ ףיוא רעבָא

 בָאה ןוא ואו ץעגרע העג,ג :טגָאזענ םהיא וצ קנערפ טָאה

 ."רעגייז א סקעז קירוצ םוק .ןעגינעגרַאפ

 קנערפ זא ,סולש םעד ןעניוצעגנ ייצִילַאּפ יד טָאה ןופרעד

 וצ ,סעכלעזַא סעּפע ןָאט טפראדעג ,גָאטייײב תבש ,ןַאד טָאה

 -ךיעב רעד ףיוא .תודע ןייק ןעבָאה טלעוועג טינ טָאה רע סָאוװ

 רעד ןיא ןעבילבעג ןיא רע .ןעגנַאנעג טינ רע ןזיא םיעג לָאב

 וצ ןעטרָאד טאהעג טָאה רע זַא ,זייוװַאב א זיא סָאד .,ירָאטקעפ

 .סעטעטראוורענוא סעּפע ןעגרָאזַאב

 ן'טימ רענייא ,ירָאטקעפ רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןא (9
 רָאּפ ַא ךָאנ ןעמוקעג ןיהַא טנעוװַא תבש םענעי זיא ,טנעג ןעמָאנ

 םהיא קנערפ טָאה .ןעזָאלעגרעביא ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ,ךיש

 טאהעג ארומ טָאה קנערפ זא "ןמיס, 8 -- ןעזָאלענניירַא טינ

 .עלעדיימ עטעדרַאמרע יד טנענ טניפעג רעמָאט

 -ָאפעלעט קנערפ טָאה דנעװַא םענעי רהוא ןעביז םורַא 0
 רעד ןיא קירוצ ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,ן'עיל טוינ וצ טרינ

 טוינ .גנונדרָא ןיא זיא ץלַא ביוא טנערפעג םהיא ןוא ,ירָאטקעפ

 וצ ןערינַאפעלעט -- ,ךאז אזַא זַא ,טנָאזעג ייצילַאּפ רעד טָאה

 ,ָאלא .ןָאטעג טינ לָאמ ןייק רעהירפ קנערפ טָאה --- םהיא

 -רוא עלעיצעּפס ַא טָאהעג טָאה רע זַא ,זייוַאב א ץלַא סָאד זיא

 סעּפע טוינ טָאה רעמָאט ןעבָאה וצ ארומ ,ניהורנוא ןייז וצ עכאז

 .טנעמסייב ןיא טקרעמאב

 ,ייצילַאּפ רעד ןיא טכַארבעג ןע'קנערפ טָאה ןעמ ןעו 1

 רַאפ (טַאקָאװדַא) רעיִאל ַא טיירנעגנָא ןעוועג ןעטרָאד ןיוש זיא

 -עג רעהירפ ןופ ןיוש אמתסמ ךָאד ,קנערפ ,רע טָאה .םהיא

 ניטיונ טעוװ םהיא זַא ןוא ןעריטסערַא םהיא טעװ ןעמ זַא ,טסואוו

 ,רענידייטרַאפ ַא ןייז

 רעד ןעראוועג טנַאקַאב זיא סע יו ,םעדכָאנ ךיילנ 9

 .ללַאב ןיא ליּפש רענַאקירעמַא וד (*
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 זַא ,("םוויטקעטעד ןָאטרעקניּפ טלעטשעגנָא קנערפ טָאה ,דרָאמ

 יד טָאה .ןענייפ ירעמ ןופ רעדרעמ םעד ןעכוזפיוא ןעלָאז ייז

 -לושַאב יד ןעהיצוצּפָא טכיזבַא ןַא ןהעזעג םעד ןיא ייצִילַאּפ

 .גנוכוזרעטנוא יד ןערעטנָאלּפרַאפ וצ ןוא ךיז ןופ גנוגניד

 ןיא רעכלעוו ,טטעררעב ןעמָאנ ן'טימ רעטייברַא ןַא (38

 ליסנעּפ רעד ןופ רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא טניטפעשַאב ןעוועג

 ,דרָאמ ן'כָאנ געט ייווצ טסייה סָאד ,נָאטנָאמ טָאה ,ירָאטקעפ

 עכלעוו ןוא טײברַאעג טָאה רע רעכלעוו ייב ,ןישַאמ רעד ףיוא

 ןעביז רעדָא סקעז ןענופעג ,רעמיצ םענעי ןיא ןענַאטשעג ןיא

 -יירפ ;רָאה ס'ןענייפ ירעמ וצ ךילנהע ןעוועג ןענייז סָאװ ,רָאה

 ןוא .ןעוועג טינ ןעטרָאד רָאה יד ןענייז ,טגָאזעג רע טָאה ,גָאט |

 יד ואוו) םור גניסערד רעד ןעבעל ,רָאדירָאק ןעבלעז םעד ףיוא
 -עמ רעד יוװ רעטייוו ?עסיבַא ,(ןָאטרעביא ךיז ןעגעלפ ךעלדיימ

 --- קעלפ-טולב ןעטנעקירטרַאפ ַא טקרעמַאב רע טָאה ,רעמיצ-לאט

 ס'קנערפ ןוא ןערעמיצ עדייב עזיד .טעטכירַאב רע טָאה ױזַא

 .רָאדירָאק ןעבלעזמעד ףיוא ןעוועג ןענייז (ָארויב) םיִפא
 לעדיימ יד טָאה קנערפ זא ,ןעוועג דשוח ייצילָאּפ יד טָאה ,ָאזלא

 ןוא ,טעדנואווראפ רעדָא טעדרַאמרע רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא

 םעד ייברַאפ ,רָאדירָאק ן'כרוד טּפעלשענ רעּפרעק רהיא ךָאנרעד

 ,םור-נניסערד

 ןייז ןוא קנערפ זא ,ןעראוועג טנַאמרעד ןיוש זיא סע (4

 -- ןרעטלע ס'קנערפ סעסימ טימ ןעמאזוצ טניואוועג ןעבָאה יורפ

 -לֵא ןעמָאנ ן'טימ רעגענ ַא טָאה ,ונ .גילעז סעסימ ןוא רעטפימ

 ייב ןיכעק א ןעוועג זיא ,אלאנימ ,יורפ סעמעוו ,טיינ-קעמ טרעב

 ןופ גָאט םעד ,תבש :השעמ  ַאזַא טלהעצרעד ,גילעז סעסימ

 -עז יד ייב ןעוועג רע ןיא ,רהוא סנייא ךָאנ בלַאה ,דרָאמ םעד

 סע סָאװ ןהעז טנעקענ רע טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא ךיק ןיא סגיל

 עילימאפ יד ואוו ,(רעמיצ-סע) םור גנינייד םעד ןיא ךיז טוט
 ןהעזעג רע טָאה ;(זיּפש-גָאטימ) שטנָאל ןעסעגעג ןַאד טָאה
 יד ןעבָאה ,טסייה סָאד .טינ טסע ןוא שיט םייב טציז קנערפ יו

 -ֹּפָא טָאה עכלעוו ,סוויטקעטעד טַאוװירּפ ןופ עמריפ עטנַאקַאב ַא (*
 .אקורעמטא ץנַאג רעביא ןעגנולווט
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 .ןענָארטוצ רהעז ןעװעג ןזיא קנערפ זַא ,טרעלקרע סוויטקעטער

 ןעוועג ךָאד זיא סָאד ןוא .ןענעלעג טינ ןעניז ןיא םהיא זיא ןעסע

 טלהָאצעגסיוא ןענייפ ירעמ טָאה רע יוװ ,םעדכָאנ טייצ עצרוק א
 ,ירָאטקעפ רעד ןיא סעשזדייוו ערהיא

 רעייז ןוא סקנערפ יד ןוא סנילעז יד ןופ ךיק רעד ןעשיווצ

 טניו סָאװ ריט ַא) רָאָאד גניגניוס ַא ךיז טניפעג רעמיצ-סע

 ךיז יז טנעפע פוטש ַא רהיא טיג ןעמ ןעוו ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז

 ,ריט רעזיד ךרוד טא .(וצ רעדיוו ךיז יז טכַאמ דלַאב ןוא ףיוא

 רעמיצ-סע םעד ןיא ןעגָארטעגנײרַא סעּפע טָאה ןיכעק יד תעשב

 טיינקעמ טָאה ,ןעטרָאד ןופ ןעגָארטעגסיױרַא סעּפע רעדָא

 ס'סנערפ יִא .טינ טסע ןוא שיט םייב טציז קנערפ יו ןהעזעג

 סיוא טמוק רע זַא ,טרָא ַאזַא ףיוא ךיז טניפעג שיט םייב ץַאלּפ

 ,טרעפטנעעג םעד ףיוא טיינקעמ טָאה ?ריט םוצ ןעקור ן'טימ

 ןיא .רעמיצ-סע םעד ןופ לעניּפש רעד ןעפלָאהעג טָאה םהיא זַא

 טימ םינּפ ס'קנערפ ןהעז טנעקעג רע טָאה לעניּפש ןעגיזָאד םעד

 ,טכאמרַאפ ןעוועגנ םהיא ייב זיא ?יומ יד ןוא ,ליומ ןייז

 ,סוויטקעטעד יד רַאפ טלהעצרעד טיינ-קעמ טָאה ץלַא סָאד

 ,(ננוטּפיוהַאב ענערָאװשעג ַא) סיוויידיפַא ןַא ןיא

 ַא ךָאנ טלייטעגטימ טיינ-קעמ טָאה ןעטנַאקַאב ַא רַאפ ןוא

 טָאה ,ןיכעק יד ,יורפ ןייז ,אלָאנימ :ךאז ערעדנענאלש ליפ

 ,טלהעצרעד רעטומ רהיא טָאה קנערפ סעסימ יו ,טרעהעג ןיילַא

 טייקנעגָארטוצ ןופ זַא ,?עדיימ ַא טעדרַאמרע טָאה קנערפ זַא

 ױזַא ךיז (טכַאנ וצ תבש) טכַאנ ענירָאפ רע טָאה קערש ןוא
 וצ ןעוועג ןעננואווצעג זיא ,קנערפ סעסימ ,יז זַא ,ט'רוכיש'עגנָא

 .-וא סָאד טָאה רעטנאקאב ס'טיינקקעמ ,רָאלפ ן'פיוא ןעפָאלש

 .ןעבירשראפ ץלַא סָאד ןעבָאה ייז ןוא ייצילַאּפ רעד ןעבענעגרעב

 -לעב ןופ ,סּפּפע שזדרָאשזד ןעמָאנ ן'טימ לענניא ַא (5
 ןעגייפ ירעמ טימ ןעמאזוצ זיא רע זַא ,טעטכירַאב טָאה ,דואוו
 ליסנעּפ רעד ןעבעל זיב דואוולעב ןופ רַאק ן'פיוא ןערהָאפעג
 -ַאב ךיז םהיא רַאפ ירעמ טָאה גידנערהָאפ ױזַא זַא ; ירָאטקעּפ
 רהיא וצ טדער ןוא ,ךעלעד'ןח רהיא טכַאמ קנערפ זַא ,טנָאלק
 .ןופרעד םהענעגנא טינ רהעז זיא רהיא זַא ,טרַא ַאזַא ףיוא

 ןעלעה ןעמָאנ ן'טימ ?לעדיימ ַא ,עט'רבח ַא ס'ירעמ 6
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 ַא טימ ,טסייה סָאד) ?אטיירפ זַא ,טעטכירַאב טָאה ,ןָאסוגריופ

 ס'ירעמ ךָאנ ןע'קנערפ וצ ןעמוקעג יז זיא ,(דרָאמ ן'רַאפ נָאט

 טעװ ןענרָאמ זַא ,טרעפטנעעג רהיא טָאה קנערפ ןֹוא ,ּפָאלעװנע

 ,רהיא רע טעוװו רעבירעד זַא ןוא ןעמוק םהיא וצ ןייֵלַא ירעמ

 רע זַא ,זייוַאב ַא -- ןעבענ טינ ּפָאלעװנע םעד ,ןע'ןעלעה

 .ןעגנערברַאפ וצ תבש ן'ירעמ טימ טרַאוװרע טָאה

 וצ עטסניטכיוו סָאד ןופ סנייא זיא סעצָארּפ-דרָאמ ַא ןיא

 -ַאב רעד סָאו ,סערעטניא םעד ,וויט א מ םעד ןעזייווַאב

 טָאה קנערפ זא ,ןהעגַאב וצ דרָאמ םעד טאהעג טָאה רעטנידלוש

 -סיוא ןעוועג ךילריטַאנ ןיא סערעטניא-טלעג ַא ייברעד טַאהעג

 טנעקעג ָאד טלָאװ סָאו וויטָאמפ רעניצנייא רעד ,ןעסָאלשעג

 -ַאב ןהִא .קעװצ הואת א ןעוװעג ןעדייס טלָאװ ,ןיז א ןעבָאה

 יד סאוו ,עדייבעג-סגנוגידלושאב עצנַאג יד טלָאװ םעד ףיוא עזייוו

 טנעקעג טינ תושממ ןייק ,ןע'קנערפ ןענעג טיובעג טָאה ייצילַאּפ

 ןעכוז ןעזָאלעגקעװַא ךיז סוויטקעטעד יד ןעבָאה ,ונ .,ןעבָאה

 ןיא שנואוו רעד, :עבלעז סָאד רעדיוו ןוא .,ןעזייווַאב עכלעזא

 -עג רעשיאייצילַאּפ רעד ןוא ,"קנַאדעג םעד ןופ רעטָאפ רעד

 זַא ,ןעגנוטּפיױהַאב ײלרעלַא ןופ "רעטָאפ, רעד ןעוועג זיא קנַאד

 -יפֶא ןַא יו יוזא .יַאטלוה רעטפַאהלעקע ןא ןעוועג זיא קנערפ

 ,ןעזייוַאב טנעקענ טינ טָאה ננוכוזרעטנוא עשיניצידעמ עלעיצ

 -ַאב, ֹוצ ןעוװעג ניטיונ ןיא ,טעדנעשעג ןעוועג ןיא ירעמ זַא

 עכילריטאננוא טאהעג ןעיורפ טימ טָאה קנערפ זַא ,"ןעזייוו

 .ןעסינטלעהרַאפ

 גנוכוזרעטנוא רעד ןיא טָאה ייצילַאּפ רעד טימ ןעמאזוצ

 ,ןוא .ןַאטַאלרַאש ןוא טסירוטנַאװַא רעסיוועג ַַא טייבראעגנ ןַאד

 ,אטנאלטא ןיא ןענָארטענמורַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטכירַאב טיול

 -ַאב ןעגירק וצ ןַאלּפ םעד ןעבענעג ייצילַאּפ רעד סָאד רע טָאה

 -ןוא ןא ,טארענענעד) טיירענעשזדעד ַא ןיא קנערפ זַא ,עזייוו

 -ַאב עכלעזא ?ןענופעג , ןעמ טָאה ,ָאזלא .(יַאטלוה רעכילריטַאנ

 .ךיוא עזייוו

 רעד ןיא טרהיפענקעווא ןע'קנערפ טָאה ןעמ תעשב 7
 .אללא .טכוזאב טינ ןעטרַאד םהיא קנערפ סעסימ טָאה ,ײצילָאּפ
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 ןופ לי יז זא ,זייואב ַא סלַא טשטייטענסיוא סָאד ןעמ טָאה
 ,יאטלוה ן'סואימ ַא סלַא םהיא ןעק יז לייוו ,ןעסיוו טינ םהיא

 רעבָא טָאה ןעמ .,גונעג קרַאטש ןעוועג טינ ךילריטַאנ זיא סָאד
 ןייז ןעגעוו "?עזייװַאב , ערעכילטייד ןוא ערעקרַאטש ליפ ןעגָארקעג
 .יסערענעשזדעד

 -ןעטשנַאנוא ןאוו ,טדָאטש רענַאקירעמַא רעדעי ןיא טעמכ
 וינ ןיא יו) ןעראוועג טעטָארעגסיױא טינ ןענייז רעזייה עגיד
 ןערעו תורוש עזיד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ליּפשייב םוצ ,קרָאי
 .ייז טימ ןעננוחיצַאב ןיא ייֵצילָאּפ יד ךיז טניפעג ,(ןעבירשעג
 .טוט יז עכלעוו רַאפ ןעננולהָאצ עניסעמלענער ייז ייב טמענ יז
 טעמכ רָאֿפ ראגָאז סָאד טמוק טדעטש עכנַאמ ןיא ."?תובוט, ייז
 ענַאל יד ןעוועג ױזַא ןיא ןערהָאי ענילָאמַא ןיא ןוא :;ןעּפָא
 םורא .(364-868 סעשזדייּפ ,דנַאב ןעט9 העז) ךיוא קראי וינ ןיא
 -ַאּפ יד זיא ,ןעראוועג טעדרָאמרע זיא ןעגייפ ירעמ ןעוו םייצ רעד
 -יטסָארּפ ?הָאצ עסיוועג א ןעוועג ןעגנואווצעג אטנַאלטַא ןופ ייציל
 -רַאפ , יז טָאה רעבָא עגינייא ,ןעקירדרעטנוא וצ רעזייה-סנָאיצוט
 רעביא ןוא ,דלענ ץרחי אל ןעגיוצעג יז טָאה עזיד ןופ .,"ןהעז
 ."םוכפנייא , ןעקרַאטש ַא טַאהעג יז טָאה סעטסָאבעלַאב ערעייז
 -עהֹוצנֶא ןעבעג וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעננוטייצ יד ןעוו ,אזלא
 א ןיא קנערפ זַא ,עזײװַאב טָאה ייצילַאּפ יד זַא ,ןעשינער
 טעדלעמעג רעצעלּפ עכלעזַא ןופ ךיז ןעבָאה ,"טיירענעשזדעד,
 סָאד ."טגניטעטשַאב  ןעגנַאלק עניזָאד יד ןעבָאה סָאװ ,תודע
 : טקנוּפ ןעטסקענ םעד וצ זנוא טגנערב

 ן'טימ ,לעזייה ענידנעטשנאנוא ןַא ןופ ?םַאדַאמ , ַא (8
 זַא ,סנעטשרע ,ייצילָאּפ רעד טעטכירַאב טָאה ,יבמרָאפ ןעמָאנ
 ,סנעטייווצ ןוא ,רעמיטסָאק רעטּפָא ץנַאג ַא רהיא ייב זיא קנערפ
 ןענייפ ירעמ יו םעד ךָאנ ןעדנוטש עכילטע ,טנעווֶא תבש זַא
 ,ןעראוועג ןעדנואוושראפ ןיא ןוא סיִפֶא ס'קנערפ טכוזַאב טָאה
 -עלעט לָאמ עכילטע ,יבמרָאפ סעסימ וצ ,רהיא ֹוצ קנערפ טָאה
 זא ;רעמיצ א ןעבָאה ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טרינָאפ
 ענַארפ ַא זיא סע ?ייוו ,זיוה רהיא ןיא ןעבָאה אקוד סָאד ליוו רע
 רע טָאה רהיא וצ זַא ןוא ,םהיא רַאפ טיוט רעדָא ןעבעל ןופ
 -ייז ערעייז ןעכערּפשעג ןָאפעלעט עזיד יורטוצ ןענידנעטשלָאפ



 1 אמַארד קנערפ יד

 ןיא ץלא ,ןחעצ ןוא סקעז ךָאנ בלאה ןעשיווצ ןעמוקעגרַאפ ןענ
 ,טגָאזעג יז טָאה ,טכַאנ-וצ-תבש םענעי

 עטשרע יד ןע'קנערפ ןענעגנ ?עזייװַאב , יד ןעוועג ןענייז סָאד
 -רעק ןעטיוט םעד ןענופעג טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ געט ריפ-יירד
 םעד ראפ טנורג רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןענייפ ירעמ ןופ רעּפ
 .רעדרעמ רעד זיא רע זַא ,דשח

 זיא ,דרָאמ םעד ךָאנ גָאט ןעטרעפ םעד ,לירּפַא ןעט29 םעד
 ךילביירשאבנוא ןעװעג ןיא טדָאטש יד .היול ס'ירעמ ןעוועג
 -םיוא ָאד ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןעגנוטּפױהַאב יד .םגערעגפיוא
 ,ןוא ,ןעגנוטייצ יד ןיא טנעיילעג םלוע רעד טָאה ,םנעכערעג
 ,ןעװעג טינ ןיא ןייז וצ דשוח ןעמעװ ןערעדנַא ןייק יװ ױזַא
 ,רעכערבראפ רעד זיא קנערפ ןַא ,ןעמונעגנָא ךיילג ןעמ טָאה

 .ןעראוועג טריטסערַא קנערפ זיא גָאט םענעי
 ,(םרוט) "רעוַאט, םעד ןיא טצעזעגניירַא םהיא טָאה ןעמ

 ןעמ ואוו ,שינגנעפעג יד אטנַאלטַא ןופ םלוע רעד טפוד יֹױזַא
 -ערבראפ ערעווש ןיא טנידלושַאב ןערעוו עכלעוו ,ןעשנעמ טלַאה
 יד טרעװ ,טיוט םוצ טלייטרואראפ ןיא רעצימיא ןעו .סנעכ
 ,טריפענכרוד ןעטרָאד ףָארטש-טיוט

 ןעטלָאשעג ןוא טפמישעג ענינייא ןעבָאה חיול ס'ירעמ ףיוא
 -נַא .ןעגנעה ךיילג םהיא לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןוא ןע'קנערפ
 -עווטנע זַא ,טרעדָאפעג ןעבָאה ,ןעשנעמ ערעגיהור ,רעדיוו ערעד
 -נעטשלַאפ א ןעלעטשנעמַאזוצ רעלענש סָאװ לָאז יײצילָאּפ יד רעד
 ,רעדָא ,גידלוש ךילקריוו זיא רע ביוא ,ןע'קנערפ ןעגעג סייק עגיד
 ,םעד ןעניפעג רעלענש סָאוװ יז לָאז ,ךילגעמנוא ןיא סָאד ביוא
 יד ןעבירשעג ךיוא ןעבָאה ןיז ןעזיד ןיא גידלוש ָאי זיא סָאװ
 .ןעגנוטייצ

 סוויטקעטעד יײצילַאּפ יד ןופ טּפיוה רעד ,דרָאפגנעל טרָאּפנעה
 עדנענַאלש טָאה רע זא ,טריסנַאנַא דלַאב טָאה ,אטנאלטַא ןופ
 סייק עגידנעטשכָאפ ַא ןוא רעדרעמ רעד זיא קנערפ זא עזייװַאב
 עטסערג יד טימ טקורדענ סָאד ןעבָאה ןעגנוטייצ יד .םהיא ןעגעג
 .ןעבַאטשכוב

 -ןוטּפיוהַאב עלַא יד ףיוא ןענָאז וצ טַאהעג טָאה קנערפ סָאװ
 רָאנ טסואוועג רעדָא ,טסואוועג טינ טייל-טדָאטש יד ןעבָאה ןעג
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 ןעבָאה סרעיִאל ענייז םירָאוו ,רענייטש ןעכילטיידנוא ןַא ףיוא
 סָאװ וצ .לַאפ ַאזַא ןיא ךילנהעוועג יוװ ,ןענייווש ןעסייהעג םהיא
 סָאװ וצ ?עטרָאק ענייז ןענעפע רעגידלושַאב ענייז רַאפ רע לָאז
 טעװ סָאװ ,ףמַאק םעד וצ ןעטיירנוצ ךיז ןעפלעה ייז רע לָאז
 ? טכירעג ןיא ןעמוקרָאפ

 -ַאסנעס יד ןופ טסואוועג רָאנ טָאה םלוע רעניײמעגלַא רעד
 .םהיא ןעגעג טיײרּפשרַאפ טָאה ייצילָאּפ יד סָאװ ,תושעמ עלענָאיצ
 ,רעדרעמ רעד ןיא רע זַא ,זייוַאב ןעטסניטכיו םעד סלַא
 רעטצעל רעד ןעוועג ןיא רע זַא ,טקאפ םעד טכארטאב ןעמ טָאה
 ערעדנַא עלַא יד ןיא .ענידעבעל ַא ןהעזעג ן'ירעמ טָאה סָאװ
 ,רלוש ןייז ןופ גנוניטעטשַאב א ןהעזעג ןעמ טָאה ןעגנוטּפױהַאב

 זַא ,רעכיז ןעועג ןיא עסַאמ עדנעסיוטוא עסיורג יד
 ,ךיוא ןעשנעמ עטנעגילעטניא ךס ַא ןוא .רעדרעמ רעד זיא רע
 ,ןעטסירק יו טוג ױזַא ןעדיא

 ,ןעכערברַאפ א רַאפ םענייא טריטסערַא ןעמ ןעוו ךילנחעוועג
 ךיז ייב .גידלוש זיא רע זַא ,ןעביולנ וצ טניינעג םלוע רעד זיא
 רעד ןענעװ גנונימ עטכעלש ַא ןעשנעמ ןעבָאה ןעצרַאה ןיא
 ןעדעי ןופ ךעלעקניוו ענעגרָאברַאפ יד ןיא .,רוטַאנ רעכילשנעמ
 טכארט יוזַא --- יַאטלוה ַא ןוא ןלזנ א ןוא בנג ַא טגיל רעדעי ןוא
 זיא ץנעדורּפסירוי רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע רעד ןיא .,ךיז ןעמ
 טרעוו סע ןעדייס ,גידלושנוא ןיא שנעמ ַא, ןזַא ,ללכ א ןַארַאּפ
 ןעבָאה רעבָא קנַאדעג ןיא ךיז ייב ,"גידלוש זיא רע זַא ןעזיװַאב
 רע ןעדייס ,גידלוש ןיא רעדעי :ללכ ןעטרעקרַאֿפ ַא ןעשנעמ
 ,ןע'קנערפ וצ גוצַאב ןיא ןעוועג זיא יוזַא ,דלושנוא ןייז טזייװַאב
 .טריטסערַא םהיא טָאה ייצילָאּפ יד ןעוו

 -יךלושַאב יד ןעכָאה עטנאקאב עטונ ןוא דניירפ ענייז זיולב
 .לובלב ןעדנעיירש-לעמיה א רַאפ טרעלקרע םהיא ןענעגנ גנוג

 -נַאלק עדליוו ןענָארט ןעמונענ ךיז ןעבָאה טדָאטש ן'רעביא
 םענעזָאלוצ ס'קנערפ ןֹופ ןעטייהלעצנייא עטפַאהלעקע טימ ןענ
 טָאה ,טעדנעשענ ןעװעג טינ ןיא עלעדיימ יד יו ױזַא .,ןעבעל
 ןעמרָאפ ענעדישרַאפ טימ תוישעמ ײלרעלַא טכַארטענסױא ןעמ
 ,טלהעצרעד ,ליפשייב םוצ ,טָאה ןעמ .הֹואת עכילקנערק ןופ
 ירעלַאנ רעדליב עצנַאנ ַא ירָאטקעּפ ןייז ןיא טָאה קנערפ זא
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 טכירַאב רעזיד ןוא ,סענעצס עכילטכעלשענ ענידנעטשנַאנוא ןופ

 -ויא ןופ ריט ַא ףיוא סָאד ,טקַאפ םעד ףיוא טיובעג ןעוועג זיא

 -ןייטרעוודא ןַא ןעגנאהעגנ ןיא ,ןערעמיצ-ירָאטקעּפ יד ןופ םענ

 .יורפ ענהעש ַא ןופ טערטרָאּפ (עמַאלקער) טנעמ

 "ילטכעלשעג עכילריטאננוא ס'קנערפ ןענעװו תוישעמ יד

 "טנעמאדנופ, טּפיוה רעד ןעווענ ךילטנענייא ןענייז טפַאשנעד

 "עזייוַאב , ערעדנַא יד םירָאװו .םהיא ןענענ סייק רעד ןופ

 -ייצרעביא נינייוו וצ רעדָא ,ניטשינ וצ רעדעוװטנע ןעוועג ןענייז

 .דנענ

 ןעגעו טלהעצרעד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטָאדקענַא עניצומש יד

 ןופ טלַאטשעג ַא טצנַאלפעננייא ןעסַאמ יד ןיא ןעבָאה ,ןע'קנערפ

 -עגראפ עכילקנערק ענייז בילוצ טָאה רעכלעוו ,ףרואווסיוא ןַא

 -ןעצרעפ ענידלושנוא ןַא טקיטשרעד ןוא טעשטומראפ סנענינ

 .טולב ןייז טרעדָאפענ טָאה םלוע רעד ןוא ,עלעדיימ עגירעי

 עשירפ ַא ןעבענענסיױורַא עלייוו עלַא ןעבָאה ןעננוטייצ יד

 -סקע עדעי ןוא רעסאוװ-הצמ יוװ טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ .ארטסקע

 ,סייק רעד טימ טייהנעפיוזַאב ס'בַאמ םעד טרעסערגרַאפ טָאה ארט

 .טימ ךיז טקיוװקעג ןוא סרענרָאק יד םורַא ןענַאטשעג זיא ןעמ

 םעד ,"טיירענעשזדעד , םעד ןע'קנערפ ןעגעו ןעטייהלעצנייא

 רעכילריטאננוא ןַא טימ שפנ רעדנעסיוטשּפָא ןַא ,"טריָאוװריוּפ,

 ןופ סענעצס יד טרעדלישענ ךיז טָאה ןעמ .טשרוד-טכעלשעג

 ןיא עלעדיימ ענירהעי-ךעצרעפ ,עכילקילננוא ,ענהעש ידי עכלעוו

 טפמעק יז יו טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןעמפ ;ןברק א ןעוועג

 .רחיא טנרעװרעד רע יו ןוא ערהע רהיא רַאפ ןע'קנערפ טימ

 -נַא םעד רענייא טצעהענפיוא ךיז ןעמ טָאה דייר עכלעזַא טימ

 .עכַאר-עניטולב ַַא טרעדָאפעג ןעמ טָאה תולוק טימס ןוא ןערער

 ןעכלעוו וצ ?לעּפמעט םעד ןופ רעניבַאר רעד ,סקרַאמ ,רד

 ,םיטניא טנעקענ םהיא טָאה רעכלעוו ןוא טרעהענ טָאה קנערפ

 -טא יד ןופ רענייא ןופ עיצקַאדער יד טכוזַאב לעיצעּפס טָאה

 -ראפ ,רָאטקַאדער םעד ייב טנערפעג ןוא ,ןעננוטייצ רעטנאל

 ןעגעו תושעמ עשירענגיל ,עטפַאהלעקע עכלעזַא טקורד רע סָאװ

 טעוו רע ביוא זַא ,טרעפטנעעג רָאטקַאדער רעד טָאה ; ןע'קנערפ
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 "ורד ייס יו ייס ייז ןעננוטייצ ערעדנַא יד ןעלעוו ,ןעקורד טינ ייז

 .רעזעל ןערילרַאפ םעד ךרוד טעוװ רע ןוא ,ןעק

 ס לא ן ע'ק נע ר פ ןעג עוו ןעמ טָאה גיפיולרָאפ

 זיולב טמערוטשעג םהיא ןעגעו טָאה ןעמ .טדערעג טינ ד י א

 טעדרָאמרע עלעדיימ יד טָאה רעכלעוו ,"טיירענעשזדעד , ַא סלַא
 .טייקנעזָאלוצ רעכילריטַאננוא ןייז בילוצ
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 -רעביוא ןייז טשאוו ילנָאק םישזד ןעמָאנ ן'טימ רעגענ א
 .דמעה

 טָאה ןע'קנערפ טריטסערַא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ געט ייווצ
 ן'טימ ,רעסייוו ַא ,ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןופ רעטכעוו-נָאט רעד

 ַא דשוח ןיא רע ןזַא ,ייצילַאּפ רעד טעדלעמעג ,יעווילָאה ןעמָאנ

 טייברַא רעכלעוו ,ילנָאק םישזד ןעמָאנ ן'טימ ,רענענ ןעגנוי

 יעווילאה .רענערט ןוא רעמַארפיוא סלַא ירָאטקעפ רעד ףיוא

 רע .קניס ןיא דמעהרעביוא ןייז טשַאו ילנאק יו ןהעזענ טָאה

 -טנעעג רע טָאה ,סע טוט רע סָאװרַאפ טנערפענ םהיא ייב טָאה

 טָאה רע זַא ,(*רענַארָאק םוצ ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ זַא טרעפ
 ןעזייא עטסָאררַאפ ןופ גיצומש ןעוועגנ זיא יז ןוא דמעה ןייא רָאנ

 .סייווש ןוא

 ןעוועג רָאנ סָאד ןיא רשפא  ,טיור זיא ןעזייא עטסָאררַאפ

 רהָאי 27 ןעוועג זיא רע .טריטסערַא ן'ילנָאק ןעמ טָאה ? טולב

 ןוא טיובעג קרַאטש ןוא טנוזעג רעבָא ,ןעסקאוועג גירדינ ,טלַא

 ןיא ןעוועג זיא ריטרַאװק ןייז .עניורב ַא ןעוועגנ זיא טיוה ןייז

 רעניילק ַא ןיא ,אטנאלטא ןופ ל?לאטרַאװק-רענענ ןעטכידעג םעד

 רעננוי א טימ טניואוועג רע טָאה ןעטרָאד .עקּפולַאכ רעמירָא

 ןעוועג טינ זןיא רע .,רעדניק ייווצ ערהיא טימ ןוא יורפ רענענ

 עצראווש רעדנעזיוט ןעבעל יוזא רעבָא ,ןַאמ רעכילצעזעג רהיא

 -ענ יד ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב יד טפערטאבנא סָאװ) .קלָאפ רָאּפ

 ַא ביוא ,ןעמוטשַאב ףראד רעכלעוו ,רעטמַאעב רעטלהעוורע ןַא (*

 רעד זיא ,םיוט ןעכילריטַאננוא ןַא טימ ןעבראטשעג זוא סָאװ ,ןָאזרעּפ

 ,דרַאמ א ןופ ןבדק
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 סרעגענ יד ייב ןעפירנַאבילַארָאפ יד ןענייז ,,רעטכעלשי
 ךס א ןיא גנוניימ עבילטנעפע רעייז ןוא ,ננערטש ױזַא טינ

 .(עסייוו ייב יוװ גיטכירפיוא רהעמ
 ייווצ ייב טייברַאענ יִלנָאק טָאה ירָאטקעפ ?יסנעּפ רעד ןיא

 סלַא זייוולייט ןוא רעמארפיוא סלא סנעטסיימ ,בלַאה ַא ןוא רהָאי

 .ןַאמ-רָאטייװעלע

 -ענוצ םהיא ייב ןעמ טָאה ןעשַאוװענ טָאה רע סָאװ דמעה יד

 ןיק .ןעבענענקירוצ דלאב רעבָא םהיא רהיא טָאה ןעמ ,ןעמונ

 -יז רשפא .,ןענופעג טינ רהיא ףיוא ןעמ טָאה טולב ןופ םינמס

 -ייז ייז רָאנ ,ןעוועג ָאי רהיא ףיוא םינמס עכלעזא רעהירפ ןענ

 -עד יד ןעבָאה ענַארפ רעזיד טיס ? ןערָאװעג ןעשאווענּפָא ןענ

 -םעשַאב טינ ךיז ייז ןעבָאה ךיוא ,טניטפעשַאב טינ ךיז סוויטקעט

 ןייא רָאנ טַאהענ ךילקריוו טָאה רע ביוא ענַארפ רעד טימ טניט

 .טגָאזעג טָאה רע יו ,דמעה רעביוא

 ןעק רע יצ ןעסיוו וצ ןעוועג ניטכיוו טלָאװ סלאפנעדעי

 -דנַאה ןייז ןעכיײלנרַאפ טפראדעב ןעמ טלָאװ ,ָאי ביוא .ןעביירש
 ןעמ סָאװ ,ךעלעטעצ ייוצ יד ףיוא ןעביירש םעד טימ טפירש

 יד ףיוא -- עלעדיימ רעטעדרַאמרע רעד ןעבעל ןענופענ טָאה

 -ייצ יד ןיא ןעפור ןעמונענ ייז טָאה ןעמ יו ,"ךעלעטעצדדרָאמ,

 .ןעננוט

 -רענניפ ענייז ןעמענ וצ ניטכיוו רהעז ןעוועג טלָאװ ךיוא

 טימ ןעכיילגרַאפ ייז ןוא (רענניפ ענייז ןופ קורדּפֶא םעד) סטנירּפ
 -רעטניה רעד ףיוא ןענופענ טָאה ןעמ סָאװ ,סנעכייצ-רענניפ יד

 עכלעזא  ,ירָאטקעפ ?יסנעּפ רעד ןופ טנעמסייב םעד ןיא ריט

 רעסיורג רעדעי ןופ ייציִלַאּפ יד טלעטשענ ךיז טלָאװ ןעבַאנפיוא

 רעטנַאלטא יד .הטרָאנ רעד ןיא טדָאטש רעניילק ראנָאז רעדָא

 .ןעלאפעננייא טינרָאנ ןענַארפ עכלעזַא ןענייז רעבָא סוויטקעטעד

 ןעמ סָאװ ,תודע עלַא ןופ ןעמענ יד טקוקעגרעביא זיולב ןעבָאה ייז

 -ַאה ןעמָאנ ס'ילנָאק יו יױזַא ןוא ,רענָארָאק םוצ ןעפורעג טָאה

 ןעפורעג ןעמ טָאה רענָארָאק םוצ) ןענופעג עקַאט ןעטרָאד ייז ןעב

 -קעפ ?יסנעּפ רעד ףיוא טייבראענ רָאנ טָאה סָאװ ,ןעדעי טעמכ

 רענָאז-תמא ןא זיא רע זַא ,טנע'קסּפ'ענ ייצילָאּפ יד טָאה ,(ירָאט

 יז טָאה םהיא ןענעוו ןעננושרָאפ ערעטייוו ןייק ןוא ,טּפיוהרעביא
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 טגערפעג םהיא טָאה יז .,ןעכַאמ וצ גיטיונ רַאפ ןעטלַאהעג טינ

 ןעו גָאט םעד ,תבש ירָאטקעפ רעד ןיא ןעווענ ןיא רע יצ

 רע .טינ זַא ,טרעפטנעענ טָאה רע .דרָאמ רעד ןהעשעג ןזיא סע

 -רַאֿפ גָאט בוט-םוי םענעי טָאה רע ױזַא יו טלהעצרעד טָאה

 ךָאנרעד .טרָאװ ן'פיוא טביולגעג םהיא טָאה ןעמ ןוא טכַארב

 ןַארַאפ ןענייז ןעטרָאװטנַא ענייז ןיא זא ,טגייצעגסיורא ךיז טָאה

 רע זיא דנעוַא ןיא זַא ,טנָאזענ טָאה רע ,ליּפשייב םוצ .סנעגניל

 םהיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז ןוא ,רעטומ ןייז ייב ןעווענ

 .ןהעזעג טינ רָאנ דנעווַא םענעי

 סָאװ םירָאו ,טינ גיפיולרָאפ ן'ילנָאק ןעמ טָאה טיירפַאב
 רעגענ א ןעטלַאה וצ הטואס רעד ןיא סָאד טָאה גנוטיידאב ַא רַאפ

 טינ טמיטשַאב ךָאנ ןַאד ןעבָאה סוויטקעטעד יד ?עמרוט ןיא

 טינ ןיא ילנָאק ןוא ;ןערעװ טעװ סייק רעד ןופ סָאװ ,טסואוועג
 -רַאפ "לייוורעד , טָאה ןעמ סָאװ רעצרַאוװש רעניצנייא רעד ןעוועג

 םהיא ןָא ךיז טָאה ןעמ ןוא ןָאזירּפ ןיא ןעסעזענ זיא רע .ןעטלַאה

 .ןעסענרַאפ טעמכ

 -רָאטיסילָאס רעד ןוא ,סוויטקעטעד יד ןופ ,דרָאפגנעל ףישט

 -ַאב עקרַאטש ןעניפעג ןיא ןָאטראפ ןעוועג ןענייז ?ארענעשזד

 -ענ ךילכעזטּפיוה ןעבָאה יז .ןע'ק נע ר פ ןעג עג עזייוו

 -רנַאה רעד ןעגעוו .טיירענעשזדעד ַא זיא רע זא ,עזייווַאב טכוז

 ףיֹוא סנעכייצ-רעגניפ עגיטולב יד ןעגעוו ,ךעלעטעצ יד ןופ טפירש

 ילנֲאק סָאװרַאפ ךַאזרוא רע'תמא רעד ןעגעוו רעדָא ,ריט רעד

 ייז ןעבָאה םינינע עכלעזַא ןעגעוו --- דמעה ןייז ןעשַאוװעג טָאה

 .ןערעלק וצ טָאהעג טינ טייצ ןייק

 "עהוצנֶא ןעבעג וצ טרעהענפיוא טינ ןעבָאה ןעננוטייצ יד

 ןעגעו טָאה בַאמ רעד ;"יסיירענעשזדעד , ס'קנערפ ףיוא שינער

 ; ןעדייר וצ טרעהעגנפיוא טינ "טייקנעזָאלוצ רעכילריטַאננוא ,, ןייז

 ;ךיז ןעכָאק וצ ןוא ןעטייהלעצנייא טימ ךיז ןעװעקַאמסָאּפ וצ

 -עג טָאה סָאװ ,תודע טרָאס רעד ןעזיואב ךיז טָאה סע ןוא

 -יימ יד טעדרָאמרע טָאה קנערפ זַא ?עירָאעט , רעד טימ טמיטש

 סָאװ ךעלדיימ ."יסיירענעשזדעד , ןייז ןופ טַאטלוזער סּלַא ,עלעד

 זא ,טלהעצרעד ןעבָאה ירָאטקעפ רעד ףיוא טייברַאעג ןעבָאה
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 טָאה רע זא ןוא ,ןעגאלשרָאפ ע'סואימ טכַאמעג ייז טָאה קנערפ

 -ויברא ענייז טימ טרהיפענפיוא ןהעש טינ טּפיוהרעביא ךיז

 ,סנירָאט
8 

 .זירּפרופ ַא

 -רעד רעד -- סוויטקעטעד יד ןופ רענייא טָאה לָאמ ןייא

 טכַארטעג ,ןָאזירּפ םעד גידנעכוזַאב -- קעלב ןהַאשזד רעטנָאמ

 -רע רעד ןעבעל ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעטעצ יד ןענעוו

 טולָאסבַא סָאד ןיא טפירשדנַאה ס'קנערפ ,לעדיימ רעטעדרָאמ

 םענייא ןופ טפירשדנאה רעד וצ ךילנהע סָאד ןיא רשפא ,טינ

 ַא רהעז ןיא טפירשדנַאה יד ?עטריטסערַא ערעדנַא יד ןופ

 רענענ א .ןעזיירג םימ לופ זיא ןעביירש סָאד ןוא עטכעלש

 ןעועג בשימ ךיז רע טָאה .יױזַא טקנוּפ .ןעבירשעג ױזַא טלָאװ

 -אש סָאד ןעק סָאװ .ןעביירש ןעק ילנָאק יצ ןהעז ףרַאד ןעמ זא

 גאוו לערעמעק םעד ןופ סעטַארג יד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ?ןעד

 -םיוא לָאז רע ,םהיא וצ טעדנעוװעג ךיז ןוא ןעסעזעג זיא ילנַאק

 ןופ םענייק רָאנ ךַאז אזא זיא רעהירפ .תורוש עכילטע ןעביירש

 -עד רעזיד טָאה טציא ןוא ,ןעלַאפעננייא טינ סוויטקעטעד יד

 ילנָאק .ןענעו אצוי ןופ יו ױזַא ןָאטעג ךיוא סָאד וויטקעטי

 ןעביירש טינ ןעק רע זַא טרעפטנעעג לעכיימש ַא טימ םהיא טָאה

 -קעטעד רעד טָאה .,טערַאגיפ ַא ןעטעבעגנ וויטקעטעד םעד ייב ןוא

 ןענַארפ ןייק םהיא רעטייו ןוא טערשאניס א ןעבענענ םהיא וויט

 ,טלעטשענ טינ

 טינ ןעק ילנָאק זַא --- ןעבילבעג טייצ עשביה א זיא ױזַא ןוא

 -עװ .טרָאװ ן'פיוא טביולנעג רעדיוו םהיא טָאה ןעמ .,ןעביירש

 ָאזלַא טָאה ךעלעטעצ יד טימ טפירשדנַאה ןייז ןעכיײלגרַאפ ןענ

 םעד ןעגעוװ גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק

 -ירש ןעק רע ביוא ,ן'ילנָאק ןענעק סָאװ יד ייב ןענערפ ,ןינע

 --- ,לוקס ןיא ןעגנַאגעג זייוולענניא זיא רע יצ ןהענרעד רעדָא ,ןעב

 .טבַארטעג טינ קעלב טָאה םעד ןענעוו

 טָאה קעלב וויטקעטעד רעבירָאפ ןענייז נעט עכילטע ךָאנ
 "נעדייר ,לָאמ ןעטנעצ םוצ ןיוש ,ירָאטקעפ ?יסנעפ יד טכוזאב
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 -רעה ןעמָאנ ן'טימ ןַאמנעגנוי ַא ,טנעטסיסַא ס'קנערפ טימ גיִד
 ,(ןָאזירּפ ןיא ןעסעזעג ןַאד ןיוש זיא קנערפ םירֵאו) ףיש טרעב
 : ןָאטעג גערפ ַא ,גידנעהעגייברַאפ ,קעלב טָאה

 טנַאז רע ,ילנָאק םישוד ,רענענ םעד ךָאד טנעק רחיא ---
 ?תמא סע ןיא .,ןעביירש טינ ןעק רע

 ךיז ןעצנַאנ ןיא טינ וויטקעטעד רעזיד טָאה ,ןעהעז רימ יו
 .ןעביירש טינ ןעק רע זַא ,גנוטּפױהַאב ס'ילנָאק ףיוא ןעזָאלרַאפ
 -גנַאל וצ ןעניז ן'פיוא ןעמוקעגפיורַא רעבָא םהיא זיא דשח רעד
 טביולנעג .טינ טכייל ױזַא םחיא טלָאװ רע ןעוו .טעּפש וצ ,םַאז
 טלָאװ ,געט עכילטע ןחענייברַאפ ןעזָאלעג טינ ןוא טרָאװ ן'םיוא
 .רעטסאראכ רעדנַא ץנַאנ ַא ןעמוקַאב גנוכוזרעטנוא עצנַאג יד
 רעד ןוא סוויטקעטעד יד ןענייז געט עכילטע עזיד ןיא םירָאװ
 ןעשלאפ םעד ףיוא טייוו וצ ןעכָארקרַאפ לארענעשזד רָאטיסילָאפ
 ןייק ןופ ?ייוו טושּפ) ןעבילקעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו ,געוו
 ,(טסואוועג טינ ןַאד ייז ןעבָאה ןערעסעב

 -ןייא ןייז זַא רעבָא ; טינ סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ףיש
 -עג טָאה ענארפ ס'קעלב .ןעביירש ַאי ןעק ילנָאק סָאד ,זיא קורד
 ןעק ילנָאק ביוא םירָאו .סיִּפָא ס'קנערפ ןיא םשור ַא טכַאמ
 עטיור , ןעשאװענּפָא טָאה רע ןוא ,סָאד טנעקייל רע ןוא ןעביירש
 ַא גנוכוזרעטנוא יד ךָאד טמוקַאב ןַאד ,דמעה ןייז ןופ "טסָאר
 ...גננודנעוו עיינ עניטכיוו ץנַאג

 ַא ,ירָאטקעּפ ?יסנעּפ רעד ןופ טיילסלייס יד ןֹופ רענייא |
 ראק יד טּפַאכעג ךיילג טָאה ,םייהטָאנ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעגנוי
 -ענ ךיז טָאה רע .(עמרוט) ?יישזד ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא
 זיא ָאד סָאװ טלהעצרעד םהיא טָאה ןוא ןע'קנערפ טימ ןהעז
 .ןעמוקעגרָאפ

 -עג קנערפ טָאה -- ,ןעביירש ילנָאק ןעק סיוועג ,סיוועג ---
 -ַאּפ יד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --- .גנושַאררעביא טימ טנָאז
 -ראפ ןיוש טָאה ןעמ ןַא ןוא טייצ עצנַאג יד סָאד סייוו ייציל
 בָאה ךיא .ךעלעטעצ ייווצ יד טימ טפירשדנַאה ןייז ןעכילג
 ןֵא רָאנ ןיא סע זא ,טגידנוקרע ךיז טָאה ןעמ זא ,טביולגעג
 ,ס'ילנָאק טינ ,טפירשדנַאה רעדנַא

 ןעמוקַאב טפָא טָאה רע ןַא ,טנַאמרעד ןַאד ךיז טָאה קנערפ
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 .טלעג ןעהייל םהיא לָאז רע סעטיב טימ ן'ילנָאק ןופ ךעלעטעצ

 יד ןעביירשראפ טנעלפ ילנָאק ןַא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה ךיוא

 טניפעג ואוו .ןעלעטשנעמַאזוצ טנעלפ רע סָאװ ,הרוחפ סעסקַאב

 -עג טָאה קנערפ ? טפירשדנַאה ןייז ןופ ?עּפמעס ַא רעבָא ןעמ

 ילנָאק זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא ,טכארטענ ןוא טכַארט

 ןוא ןעלהָאצסיױא ףיוא ?ערעגייז ַא ןעמונעג רעלדעּפ ַא ייב טָאה

 ןעמ ,ץרוק .םעד ףיוא ריּפַאּפ ַא ןעבירשעגרעטנוא טָאה רע זַא

 ס'ילנָאק ןענופעג טָאה ןעמ ןוא רעלדעּפ םעד טכוזעגפיוא טָאה

 ,טפירשדנאה

 ,רע טָאה ,ןעװעג ירָאטקעפ רעד ןיא תבש זיא ילנָאק זַא

 -ערּפ ץלַא טייצ עצנַאנ יד טָאה רע ןוא טנעקיילעג ץלַא ,ילנָאק

 ןעבָאװ ירָאטקעּפ רעד ןיא .ןעביירש טינ ןעק רע זַא ,טרידנעט

 -וימ עטכעלש טרעהעג ןעשנעמ ענעדישרַאּפ ןופ סוויטקעטעד יד

 "יורג ַא ןיא רע זַא טלהעצרעד טָאה ןעמ .םהיא ןעגעוו ןעננונ

 טָאה ךיוא .יאטלוה רע'סואימ א ןוא ,רוכש א ןוא רענגיל דעס

 ירּפ ןיא ןעסעזענ לָאמ ליפ ןיוש זיא רע זַא ,טלהעצרעד ןעמ

 ןַא ,רעשלַאפ א ,גנוי רערטיכ א רהעז זיא רע ןַא ןוא ;ןָאז

 יד ייב קר םעב רע זַא טלהעצרעד ךיוא טָאה ןעמ ,רעכילרענוא

 רע ןזיא ייז ןופ עליפ .טלעג ןעגרָאב םהיא ןעלָאז ייז רעטייברא

 ,סעשזדייו טלָאצעג טָאה ןעמ ןעוו ,תבש ןוא ,ןעוועג גידלוש

 ךרוד רָאנ ,עלַא יװ טינ ןהענקעװַא ירָאטקעּפ רעד ןופ רע טנעלפ

 ייז ידכ ,סנעמסייב ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ריט-רעטניה א

 .ןעדיימוצסיוא

 ףרַאד ןעמ .טייקערטיכ ס'ילנָאק ןענעוו ָאד ןעדייר רימ

 ןוא דנעסיוונוא רהעז ןעוועג זיא רע זַא ,ןעסעגראפ טינ רעבָא

 ַא טימ טשימעג טייקערטיכ זיא ןעשנעמ ַאזַא ייב זַא ןוא ,היור

 -טָאידיא ע'טושּפ טימ טפָא ,טייקבילדנעטשרַאפנוא רעשרעדניק

 .עגיד'הרצ ץנַאג ַא קַארטיכ ַאזַא ייב ןיא קינָאֿפ יד .אווטס
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 .ןע'קנערפ ןענעג עזייוואב עניפיולרַאפ יד

 -עגטרָאפ זיא ילנָאק םישזד וצ גוצַאב ןיא גנוכוזרעטנוא יד

 "רוס םימ עהייר עצנַאנ ַא טכַארבעג טָאה יז ןוא ןעראוועג טצעז
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 ןעלעטשּפָא עלייו ַא ףיוא ךיז רימָאֹל טשרעוצ רעבָא ,ןעזירּפ
 -סיוא ןעביוא ןענייז עכלעוו ,ןע'קנערפ ןענענ "עזייווַאב , יד ףיוא

 רימ .ןערעמונ טימ ,רדס ןעסיוועג א ןיא ןערָאװעג טנעכערעג

 עניזָאד יד ףיוא סָאװ ,ןעטרָאװטנַא יד ןעבענרעביא ָאד ןעלעוו

 ,ןעשנעמ ערעדנַא רעדָא ,ןיילַא קנערפ ןעבעגעגנ טָאה עזייװַאב
 ןָאט סָאד ןעלעוו רימ ןוא ;קינָאל עכילשנעמ יד טושּפ רעדָא

 ןייז לָאז רעזעל םעד ידכ ,רדס ןעטרירעמונ ןעבלעז םעד טימ

 יד ןופ ףליה רעד טימ --- ןעכיילנרַאפ וצ ןעטקנוּפ יד רעמעװקַאב

 .ןערעמונ

 סעסימ .ריט רעד וצ ןעמוקעג ייז ןענייז עדייב ,ָא8א (4

 ןַאמ רהיא ןוא ,ריט יד טנעפעעגנ סוויטקעטעד יד טָאה קנערּפ

 -םיוא ןעוועג ךילקריוו ןענייז ייז .רהיא רעטניה ןענַאטשעג זיא

 טמוק גנילצולּפ ןעוו ,ןעווענ שרעדנַא טלָאװ רעוו רעבָא .טנערעג
 ? ייצילַאּפ

 -עד ןעוו ,ןַאד טשרע ןָאטנָא ןעמונענ ךיז טָאה קנערפ (2
 ; םהיא וצ ןעמוק ייז זַא טרינָאפעלעט םהיא טָאה סנרַאטס וויטקעט

 גיטראפ ןעוועג טינרָאנ ךָאנ רע זיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ןוא

 סָאד ןעבָאה סָאװ ,תודע ןעוועג ןענייז סע) .ךיז ןָאטנָא ן'טימ

 "ייז סוויטקעטעד יד ןעוו ייברעד ןעוועג ןענייז ייז ,טניטעטשאב

 ןוא ריט יד טנעפעעג טָאה קנערפ סעסימס (.ןערהָאפענוצ ןענ

 ,קָארּפָאלש ןייז ןיא רהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא קנערפ

 -עג רוטַאנ רעד ןופ קנערפ זיא ןפוא ןעליטש ןייז ףוא (3
 ענייז ךרוד ןערהיפוצכרוד טנַאה יד .שנעמ רעזעוורענ א ןעוו

 ייב זיא סָאד --- ערעדנא יד ןָא ענייא טנעה יד ןעבייר וצ ןוא רָאה

 אקוד טינ ןָאט רע טנעלפ ױזַא .אזַא טייהניואוועג ַא ןעוועג םהיא

 -נָא טָאה רע ןעוו ךיוא רָאנ ,זעוורענ ?עסיבא ןעוועג זיא רע ןעו

 ךיז טפיטרַאפ ,סעּפע ףיוא טייקמאזקרעמפיוא ןייז טננערטשעג

 זיא ,ןהעזעג טפָא םהיא טימ ךיז טָאה סָאװ רעדעי .,ןינע ןַא ןיא

 ןעטלאה יוזַא ךיז לָאז רע זַא .םעד טימס טנאקאב םונ ןעוועג

 -נוא ןא סעּפע ןענעװו ןעמוקענ םהיא וצ ןזיא ייצילַאּפ יד תעשצ

 -קעפ ליסנעּפ רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,ךַאז עכילנהעוועג

 ןעוועג טלָאו רערעדעי .ךילריטַאנ ץנַאנ ןעוועג זיא סָאד ,ירָאט

 .לַאפ ַאזַא ןיא זעוורענ
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 ךערּפשענ ןָאפעלעט רעד ןזיא גנולהעצרע ס'קנערפ טיל

 -לָאפ ןיא ןענַאטשַאב םהיא ןוא ןע'סנרַאטס וויטקעטעד ןעשיווצ

 : ןעדנעגנ

 רימ ,יײצילַאּפ ןיא סָאד -- :סנרַאטס וויטקעטעד

 ןעמ ,ירָאטקעפ ל?יסנעּפ לענָאשענ רעד ןופ ךייא וצ ןערינָאפעלעט

 ,ךייא ךָאנ ןערהָאפוצ ךיילג ןעלעוו רימ .,ןעבָאה ָאד ךייא ףרַאד

 ַא ?ןעטרָאד ןיא לעבָארט ַא רַאפ סָאװ -- :קנערפ

 ? רעייפ

 .עידענארט ַא ,ןיינ -- :סנראט ס

 ,ןעמוקעג ןע'קנערפ ךָאנ ןענייז סוויטקעטעד יד ןעוו ,ָאזלא

 -ןוא ןַא סעפע ןעפָארטענ טָאה סע זַא ,טסואווענ ןיוש רע טָאה

 םעד ףיוא ,טסואוועג סָאד רע טָאה אפונ ןע'סנרַאטס ןופ ,קילנ

 טלָאװ קנערפ ביא :םעד ץוח א .תודע ןעוועג ךיוא ןענייז

 סייו רע זַא ,טכַאמענ אקוד ךיז רע טלָאװ ,רעדרעמ רעד ןעוועג

 רעבָא טָאה סנרַאטס .םהיא ףרַאד ייצילַאּפ יד סָאװ ןענעוו טינ

 םעד ןעגעוו טָאה רע זַא ,ןייז וצ הדומ ךיז טַאהענ טינ קשח ןייק

 סָאד םירָאוװ ,ןָאפעלעט ן'םיוא טגָאזעג ןע'קנערפ ןייֵלַא קילגמוא

 ,זיא רע וויטקעטעד רעניהעפנוא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעזיוועג טלָאװ

 -סיוא ןעזָאל םהיא לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה קנערפ (9ס

 -קעװַא טלָאװעג טינ טָאה רע ?ייוו טושּפ ,עפאק סַאט ַא ןעקנירט

 סָאד טָאה ךילטנענייא .ןעצראה ןערעטכינ ן'פיוא בוטש ןופ ןהעג

 םהיא ןעלָאז ייז זַא ,סוויטקעטעד יד ייב טרעדָאפענ קנערפ סעסימ
 -סיֹוא ךיוא שנואוו םעד קנערפ טָאה ןַאד .עפאק ןעקנירט ןעזָאל

 ,טקירדענ

 ן'םיוא ןעגנולקענ גנַאל םהיא וצ ןעבָאה סוויטקעטעד יד (6
 ריפ-יירד א טימ ןיב טרעפטנעעג טינ טָאה רע ןוא ןָאפעלעט

 סגילעז יד ייב זיא ןָאפעלעט רעד .תמא זיא סָאד ? רעטעּפש העש

 -נוא ן'פיוא (רעמיצ-סע) םור גנינייד ןיא ןעוועגנ סקנערפ יד ןוא
 ןעבָאה (ןערעמיצ-ףָאלש) סמור-דעב יד דנערעוו ,שיַאטע ןעטשרעט

 טָאה ןָאפעלעט רעד ןוא ;שזַאטע ןערעכעה ַא ףיוא ןענופענ ךיז

 -עג טָאה עילימַאפ יד ןעוו ,טכַאנ ןעטימ ןעטכער ןיא ןעננולקעג

 .טרעהעג טינ ןעמ טָאה .ףָאלש ןעטספיט רהיא ןיא ןעטלַאה

 "ענ ,עטייו סעּפע טרעה רע זַא ,טכודעגנ ָאי ךיז טָאה ןע'קנערפ
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 .ףָאלש ן'ברוד ךילנהעוועג טרעה ןעמ יװ ,ןעננַאלק עלופסינמייה

 -םיוא םהיא גונעג קרַאטש ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ןעגנאלק יד

 | .ןעקעוואוצ

 עקרַאטש ַא ןעפרָאװענפיורא גנילצולּפ טָאה ןעמ ןעוו ,אי (

 םעד ןהעזרעד טָאה קנערפ ןוא ,תמ םעד ףיוא טכיל עשירטקעלע

 ןעכילקערש ַא טכַאמעג םהיא ףיוא סָאד טָאה ,םינּפ ןעטיוט

 "עג ןעביילב טנעקעג טנעמָאמ ַאזַא ןיא טלָאװ רע קורדנייא

 | | ? ןעסאל

 -רָאמ רענָאװש ןייז םימ טדערענּפָא קנערפ טָאה גָאטיײרפ (8

 ,ןעגרָאמ ףיוא רעבָא .םיענ לָאב"ױיעב רעד וצ ןהעג וצ ןענ

 -עג ןיא סע .טערַאמכרַאפ קרַאטש ןעוועג לעמיה רעד זיא ,תבש

 .ןעמוקרָאפ טעװ םיעג לָאביזיעב יד ביוא טפַאהלעפייווצ ןעוו

 דוצנעמאזוצ -- טייבױא עניטכיוו טָאהעג טָאה רע יו ױזַא ןוא

 רעסיוועג ַא רַאפ ירָאטקעּפ רעד ןופ טכירַאב ץנַאניפ םעד ןעלעטש

 גאטימכַאנ םעד ןעביילב וצ ןעסָאלשַאב ךיז רע טָאה --- טייצ

 רעד ןעװו ,טייברא עניזָאד יד ןָאט וצ ןוא ידָאטקעפ רעד ןיא

 קנערפ יו ,רענייז ַא ריפ ,ןעמוקעג ןיא עיל טוינ רעטכעוו-טכַאנ

 .ןעועג גיטיונ טינ ןיוש םהיא רע ןיא ,ןעסייהעג םהיא טָאה

 טינ ןעלָאז םיבנג זַא ,ןעבעגעג גנוטכַא ןיילַא ןיוש טלָאװ רע

 געמ רע זַא ,טגָאזעג ן'עיל סָאד רע טָאה רעבירעד ,ןעמוקניירַא

 קירוצ ןעמוק לָאז רע ןוא ןעדנוטש רָאּפ א ןעגנערברַאפ ןהעג

 ,רעמיא יו ,רענייז ַא סקעז

 -לעה ס'קנערפ ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןטנעג (9

 רהוא סקעז ,טגַאזטנע רעהירפ גָאט ַא טימ קנערפ טָאה ,רעפ

 וצ ירָאטקעּפ יד ןעזָאלרַאפ טָאה קנערפ ןעוו ,תבש םענעי טנעווַא

 סָאװ ,(קנעש) ןולַאס ַא ןופ ןעמוקעגסױרַא טנעג זיא ,םייהא ןהעג

 ןיא טנעג .ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןעגעקטנַא ןענופעג ךיז טָאה

 טָאה טנעמָאמ ןעזיד ןיא ןוא גנוי רעקרַאטש ,רעכיוה ַא ןעווענ

 ,ָאזלא .טלהעצרעד קנערפ טָאה ,ןעפיוזַאב ?עסיבא ןהעזעגסיוא רע

 טָאה רע זַא ,טרעלקרע ןוא ןעמוקעג ןעגעקטנַא םהיא זיא רע ןעוװ

 טציא ייז לי ןוא ירָאטקעפ רעד ןיא ךיש רָאּפ א ןעסענרַאפ

 טָאה רע ,ןהעגוצניירַא טביולרע טינ םהיא קנערפ טָאה ,ןעמענּפָא

 ,טאהעג ארומ טָאה רע .ירָאטקעפ יד ןעיורטעגנ טלָאוװעג טינ םהיא
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 ןייז בילוצ ןוא עכאר סיוא ,ןעדָאש ַא סעּפע ןָאטנָא טעװ רע זַא
 טביולרע םהיא רע טָאה ךילדנע רעבָא .,דנַאטשוצ ןערעטכיניטינ
 -לעוו ,עיל טוינ ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,ךיש ענייז ךָאנ ןהעג וצ
 ,קירוצ ןעמוקעג ןעוועגנ ןַאד ןיוש ןזיא רעכ

 -עלעט רע טָאה ,םיהַא ןעמוקעג זיא קנערפ יו דלא 0
 -ירק טנעקענ טינ רעבָא םהיא טָאה רע .,ן'עיל טוינ וצ טרינָאפ
 רעדיוו םהיא וצ רענייז ַא ןעביז רע טָאה ,ןָאפעלעט ן'פיוא ןעג
 -ענּפא ךיז רעטכעוװ-טכַאנ רעד טָאה לָאמ ןעזיד ןוא ,ןעננולקעג
 ןיא ץלַא ביױא טנערפענ םהיא ייב ןַאד טָאה קנערפ .,ןעפור
 ,עיל ,רע ןוא קעװַא זיא טנעג בוא ,טסייה סָאד ,"טייר ללא ,
 ,ןעגידעש טינ סעּפע לָאז רע ןעבעגעג גנוטכַא טָאה

 -עג ןיא רעטכעוװטכאנ םעד וצ ןערינָאפעלעט ס'קנערפ זַא
 ןוא ,רע .טנעקיילעג קנערפ טָאה ךַאז עכילנהעוועגנוא ןַא ןעוו
 ןעזיד ףיוא .טּפָא ץנַאג ןָאט סָאד טגעלפ ,קנערפ סעסימ לָאמַא
 ,רעטכעוו-טכַאנ ַא ןופ טײברַא יד ןערילָארטנַאס רע טנעלפ טרָא
 טפָאלש ןוא ,עדייבעג רעד ןיא ךילקריוו ךיז טניפעג רע ביוא ןהעז
 א ואווץעגרע ךיז טכַאמ רעמָאט ,גנוטכַא טיג רע רָאנ ,םינ
 ,רעדמערפ א ױזַא רעדָא ,בננ ַא ןירַא טמוק סע רעדָא רעייפ
 עשטייד עניטכיוו ףיוא ןעוועג ןענייז ןענישַאמ יד ןופ עגינייא
 ךיז לָאז רעצימיא זא ,טַאהעג ארומ טָאה סנערפ ןוא ,ןעטנעטַאּפ
 ךָאנרעד םוא ןעקוקַאב ןוא ןעמענרעדנַאנַאפ ייז ,ןעּפַאכנירַא םינ
 ,רעטלעטשעגנָא רעיינ ַא ןעוועג ןיא עיל טוינ .,ןעכַאמוצכָאנ ייז
 טינ רשפא רע טָאה ;ירָאטקעּפ רעד ןיא ןעכָאװ רֶאּפ ַא טשרע
 סעסימ רעבָא .טּפָא רהעז ןָאט ױזַא טגעלפ קנערפ זַא ,טסואוועג
 ןעגנולקעג לָאמַא ןיוש טָאה יז זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה קנערפ
 זיא סע זא ןעבעגענוצ ךָאנרעד טָאה רע ןוא ,ן'עיל וצ עקַאט
 ,תמא

 דנומניז רָאנ ,קנערפ טינ טיירגעגנָא טָאה רעיִאל םעד (1
 םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,ירָאטקעּפ רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ,גַאטנַאמ
 ,ייצילַאּפ רעד וצ ןעמונעג ןעמ טָאה ןע'קנערפ זא ,טרינָאפעלעט
 .ןעמוקרעבירַא לָאז רע רעיִאל ַא וצ טרינַאפעלעט ךיילנ רע טָאה
 ךיז ןעמ רָאט ,טכארטעג ךיז רע טָאה ,טייהנעגעלעגנא ַאזַא ןיא
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 ַא ףיוא וליפא ןעזָאלרַאפ טינ ייצילַאּפ רעד ןופ רשוי םעד ףיוא

 . ,טונימ

 וצ וויטקעטעד ןָאטרעקניּפ ַא טלעטשעגנָא טָאה קנערפ (2

 ןיא סָאד זא טביולנענ טָאה רע לייוו טושּפ ,רעדרעמ םעד ןעכוז

 .ירָאטקעפ רעד ןופ ןעמָאנ ןעטוג םעד ראפ ניטיונ

 זיא ס'ןעגייפ ירעמ ןעוועג ןענייז רָאה עכילטע יד זַא 8

 רָאה יד טָאה טסילאיצעּפס א זַא .ןערָאװעג ןעזיװַאב טינרָאג

 טעטכירַאב טינ ייצילַאּפ יד טָאה ,ּפָאקסָארקימ ַא ךרוד טקוקַאב

 ,ןישַאמ רעד ןעבעל .(טינ ךיוא ,לעיירט םייב ,רעטעּפש וליפַא)

 ןוא ,זַאנ טנערבעג טָאה ,ןענופעג רָאה יד טָאה טטעררעב ואוו

 -ייא גנילריוק ערעייז ןענערבנָא ןעמוקניירַא ןיהַא ןענעלפ ךעלדיימ

 ןעמ לָאז ןעטרָאד זַא .(רָאה יד ןעלזיירק וצ ףיוא ךעלגנעווצ) סנָאר

 עכילנהעוועג ץנַאג ַא ןעוועג זיא לעדיימ ַא ןופ רָאה עכילטע ןעניפעג

 ,ךַאז

 ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,קעלפ-טולב םעד טפערטַאבנא סָאװ

 גנוכוזרעטנוא עשיּפָאקסָארקימ ַא טָאה ,םור-נניסערד רעד ןעבעל

 -ַאמ יד ייב ןוא .,ןעּפָארט א ןופ לייט ַא ןענומעג םיוק ייז ןיא

 טרָאד זא .רעגניפ ַא ןעדיינשנייא טּפָא ךיז ןעמ טנעלפ ןעניש

 -ָארט ןייא ןופ לייט ַא רָאנ טינ ,לעסיב שביה ַא טולב ןעניר לָאז

 .ךַאז עטפָא ץנַאנ א ןעוועגנ ןעטרָאד זיא סָאד -- ןעּפ

 ןעגנורעלקרע יד טיול ,טולב ןופ ןמיס רעשיּפָאקסָארקימ רעד

 .ןעטַאנָאמ ןופ ןעניל טנעקעג ןעטרָאד טָאה ,ןעטסילאיצעּפס ןופ

 ַא ןיא סָאד יצ ןעזייװַאב טנעקענ טינ טלָאװ גנוכוזרעטנוא יד

 ,רעטלַא ןַא יצ ,דַאילס רעשירפ

 זיא ,רעמיצ-לַאטעמ םעד ןיא ,ןישַאמ רעטנַאמרעד רעד ייב

 עשביה ַא ןענופעג ןעמ טָאה קעלפ םעד ;ןעװעג טינ טולב ןייק

 ןעבעל ןעוו ןוא ; םורדגניסערד רעד ןעבעל ,ןעטרָאד ןופ עקערטש

 טע'נרה'ענ ןעמ טלָאװ םור-גניסערד רעד ןעבעל ןוא רעמיצ םענעי

 יו טולב רהעמ ךס ַא ןענופעג ןעטרָאד ןעמ טלָאוװ ,ןעשנעמ א

 .ןעּפָארט ןייא ןופ לייט א

 ףיוא ראה יד רע טָאה גָאטיירפ זַא טנַאזעג טָאה טטעררַאב |

 -ענ ןעטרָאד ןענייז ייז זא ,טסייח סָאד .ןהעזענ טינ ןישַאמ ןייז

 יונעג ירָאטקעפ יד ןעבָאה סוויטקעטעד יד רעבָא .תכש ןעלַאפ
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 -יו רעטעּפש ןעדנוטש עכילטע ןוא נָאטרַאפ גָאטנוז טכוזרעטנוא

 ץעגרע ןיא (רָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא) ןעטרָאד ןעבָאה ייז ןוא ,רעד

 ,סוויטקעטעד יירד .טולב ןייק טינ ןוא רָאה ןייק טינ ןהעזעג טינ

 ,טעטכירַאב יוזא ןעבָאה ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא

 ירָאטקעפ רעד ףיוא טיײברַאעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ עכילטע

 זַא ,טמירַאב ייז רַאפ ךיז טָאה טטעררַאב זַא ,טלהעצרעד ןעבָאה

 -טרָאטש יד עכלעוו ,עמוס רעד ןופ לייט ַא ןערעדָאפ טעוװו רע

 ,םעד ןעבענ וצ ןעכָארּפשרַאפ ןעבָאה ןעננוטייצ יד ןוא גנוריגער

 .רעדרעמ םעד ןעקעדטנע טעװ סָאװ

 םעד ןופ יורפ יד ,ןיכעק יד ,אלָאנימ טָאה ,סנעטששע (4

 םענעי זיא ןַאמס רהיא זַא טנעקיילעג ,טיינ-קעמ טרעבלַא רענענ

 ןערָאװעג ןעזיוװַאב זיא ,סנעטייווצ .ךיק ןיא רהיא ייב ןעוועג תבש

 יצ ןהעז וצ ןעוװעג ךילנעמנוא טולָאסבַא זיא ךיק רעד ןופ זַא

 -ענעג ָאי עקַאט ןַאד קנערפ טָאה ,סנעטירד .,טינ יצ טסע קנערפ

 קנערפ סעסימ זַא ,השעמ יד טפערטאבנַא סָאװ .,שטנָאל ןייז ןעס

 טעדרַאמרע טָאה ןַאמ רהיא זַא ,טלהעצרעד רעטומ רהיא טָאה

 ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא ןָאטענ סע טָאה יז זַא ןוא ,?עדיימ ַא

 עכלעזַא .ךילרעכעל ןזיא סע זַא ,ןהעז רעדעי ןעק ,ןיכעק רעד

 .ייברעד ָאד זיא ןיכעק יד ןעוו ,טינ ןעמ טלהעצרעד ןעכאז

 זיא ,רענגיל א ןיא סּפּפע שזדרָאשזד לעגניא רעד זַא 2
 -ַאו ןופ ,טנערפעג םהיא טָאה ןעמ ןעוו .ןערָאװעג ךילטייד דלַאב

 ןעוועג זיא סע טעּפש יו טונימ רעד ףיוא טסואוועג רע טָאה ןענ

 סָאד זַא ,םרעפטנעעגנ רע טָאה ,ן'ירעמ טימ ןערהָאפענ זיא רע ןעוו

 רעד זיא ןַאד שטָאכ) ןוז רעד ףיוא נידנעקוק טסואוועג רע טָאה

 טָאה השעמ ןייז רעביא ,(טנעקלָאװרַאפ קרַאטש ןעוועג לעמיה
 -עװ טגעלפ ןעמ זא .טדָאטש ןיא סַאּפש טכַאמענ ךָאנרעד ןעמ
 א ןזיא רע ןַא ,ןענָאז ןעמ טנעלפ ,רענניל ןעפור םענייא ןעל

 ןע'קנערפ ןענעג סייק רעייז טימ ייצילַאּפ רעד .סּפּפע שזדרָאשזד

 תֹודע ערהיא ןופ רענייא זיא .טרעטשענ טינ רעבָא סָאד טָאה

 !ערעדנַא נונעג יז טָאה ?רעפָאלכ ַא
 -ַאב ערעדנא ןוא ןערָאװשענ ןעבָאה ןעשנעמ עכילטע 6

 טָאה ןָאסוגריופ ןעלעה סָאװ ,סָאד זַא ,טניטעטשאב ןעבָאה עזייוו

 השעמ א ,ןעגיולפעג םינ ןוא ןעגיוטשעג טינ ןיא ,טלהעצרעד
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 ַא ןעליּפש וצ םֹוא ,עלעדיימ רעשירענניל ַא ןופ טכַארטעגסיוא

 .עיצַאסנעס רעד ןיא עלָאר

 זַא ,טרעלקרע ןעבָאה קנערפ סעסימ ןופ טניירפ עכילטע (7
 רעבָא ,ייצילַאּפ רעד ןיא ןַאמ רהיא וצ ןהענ טלָאװעג אי טָאה יז

 ןעטלָאװ סרעטרָאּפער יד .ןעזָאלענ טינ רהיא ןעבָאה ייז זַא

 -ענ ןעוועג טלָאװ דליב רהיא ,טריפַארנָאטָאפ ןעטרָאד רהיא

 -יימוצסיוא ןעטַארעג רהיא ייז ןעבָאה ,ןעננוטייצ יד ןיא טקורד

 ,טייקכילטנעפע עמענעגנַאנוא יד ןעד

 -כָאנ םעד ךָאנ טכַאניוצ-תבש) טנעװַא ןעצנַאג םעד (8

 ייב ןענייז (דרָאמ רעד ןעראוועג ןעגנַאנַאב זיא סע ןעוו גָאטימ

 ַא) יטרַאּפײדרַאק א ןעוועג ןיא סע .טסענ ןעוװעג סקנערפ יד

 ,טָאה קנערפ ןעוו טייצ רעד ןיא .(ליּפש-ןעטרָאק ַא וצ ינאּפמָאק

 לָאמ עבילטע רהיא וצ ,עטכישענ ס'יבמרָאפ ?םַאדַאמ , רעד טיול

 ןענייז -- ןהעצ ןוא סקעז ךָאנ בלאה ןעשיווצ --- טרינַָאפעלעט

 -ענעג ןעמ טָאה ןעטרָאד .ןעשנעמ ןעוועג רעמיצ-סע םעד ןיא

 ןוא .ןעטרָאק ןיא טליּפשענ ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא רעּפאס ןעס

 טנעווַא ןעצנַאנ םעד .רעמיצ םענעי ןיא ךיז טניפענ ןָאפעלעט רעד

 ,טסייה סָאד ןוא טסענ ענייז טימ םייח רעד ןיא ןעווענ קנערפ זיא

 "עמייהעג , ענייז עלַא טרעהעג ןעטלָאװ קנערפ סעסימ ןוא ייז זַא
 -נעטשנַאנוא ןַא ןיא רעמיצ ַא טלעטשַאב רע יוװ --- ןעכערּפשענ

 ןעבעל ןופ ענַארפ א ןיא סע זַא ,טנָאז רע יװ ןֹוא ,זיוה רעגיד

 רעבָא ןיא סע .נונענ ךילרעכעל ןיא סָאד .םהיא רַאפ טיוט ןוא

 רעדנַא ןַא ןופ ןעוועג זיא ןָאפעלעט ס'קנערפ ,ץלַא טינ ךיוא ךָאנ

 ןייז ןופ טלָאװ רע ןוא ,ס'יבמרָאפ סעסימ יװ ינַאּפמָאק ןָאפעלעט

 .ןעדער טנעקעג טינ רהיא וצ רָאנ זיוה

 זַא ,ייצילָאּפ רעד טנָאזעג "םַאדַאמ , עבלעז יד טָאה ךָאנרעד

 ןעמ זַא ןוא ,ןָאזירּפ ןיא םייחענג ןע'קנערפ טימ ךיז טהעז יז

 -תודע ןופ ןעהיצקירוצ ךיז לָאז יז רעדנעזיוט עליפ ןָא רהיא טָאב

 -ענוצ טָאה לארענעשזד רָאטיסילָאס רעד) .םהיא ןענענ ןעגָאז

 ןעו .?לעיירט ס'קנערפ וצ תודע סלא ןעננערב וצ רהיא טנָאז

 ןיא יז .ןעוועג טינ יז זיא לעיירט םעד וצ ןעמוקענ רעבָא זיא סע

 טָאה יײצילַאּפ יד ןוא אטנַאלטא ןופ ןעדנואוושראפ ןעצנאנ ןיא

 ,(רהיא ןענעוו גייווש ַא טכַאמענ



 7 אמַארד קנערפ יד

 רעטנַאלטא יד ןיא זיא ןעביירש ןעק ינָאק זַא גנודלעמ יד
 רהעז טימ ,עיצַאסנעס א סלַא ןעבענעגרעביא ןעוועג ןעננוטייצ

 טָאה ייצילַאּפ יד .שזדייּפ רעצנַאנ ַא ףיוא ןעבַאטשכוב עסיורג

 סָאד טָאה יז .טסואוורעד סָאד ךיז טָאה יז ױזַא יו טלהעצרעד

 -רא וויטקעטעד לעקיטש ערַאברעדנואװ א סלא ןעבענעגרעביא

 -קעטעד יד סָאד טָאה קנערפ זַא .,ןָאטענפיוא טָאה יז סָאװ ,טייב

 ייב ,ןעזיוועגנָא ייז ןוא ןעביירש ןעק ילנָאק סָאד ,טגָאזעג סוויט

 ,טפירשדנַאה ס'ילנָאק ןופ לעּפמעס ַא ןענירק ןענעק ייז ןעמעוו

 .ןעניוושרַאפ ייז ןעבָאה סָאד
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 .שרעדנַא לָאמ סעדעי ,לָאמ ףניפ "הדומ,, ךיז זיא ילנַאק

 ,ןעביירש ןעק ילנָאק זא ןעראוועג טנאקאב זיא סע ןעוװ

 -יירש ןעק רע דלַאב יו .ןעקָארשרעד ךיז סוויטקעטעד יד ןעכַאה

 יד סָאד ,ןעגײצסױרַא ךיז טעװ סע זַא ןייז טעװ יוװ ָאט ,ןעב

 4 טפירשדנַאה ןייז זיא ?ךעלעטעצידרָאמ , יד ףיוא טפירשדנַאה

 רעד טעװ סָאװ ? סייק-קנערפ רעייז טימ ןערעוו ןַאד טעװ סָאװ

 ? ןענָאז םלוע

 ףיוא ןעמונעג רענענ ןערטיכ םעד ןעבָאה סוויטקעטעד יד

 -לַאה ןעק רע זַא טנעקיילעג ץְלַא טָאה רע .רעהרַאפ ןעגנערטש א

 יד ןעזיוועג םהיא ןעמ טָאה ךילדנע .טנַאה ןיא רעדעפ ַא ןעט

 -עג רע טָאה ןַאד .ןעבירשענפיוא טָאה רע סָאװ ,עיצנַאטיווק

 : טנָאז

 "יירש ןעק ךיא !רענניל ַא ןיב ךיא !ןעשנעמ עסייוו --- |

 .ןעב

 סייו דרָאמ םעד ןופ זא ,ןעראוושעגנ ץלַא רעבָא טָאה רע

 רעד ףיוא רָאנ רע זיא תבש םענעי זא ,ןענָאז וצ סָאװ טינ רע

 טָאה ןעמ ןוא ,בוט-םוי ןעוועג זיא סע ןעוועג טינ ירָאטקעּפ

 .ןעטרָאד ןָאט וצ סָאװ טָאהעג טינ רע טָאה ,טײברַאעג טינ

 ,תורֹוש עכילטע ןעביירשפיוא ןעסייהענ םהיא טָאה ןעמ
 זיא ןעמ ןוא ךעלעטעצ יד ןופ טריטקיד םהיא טָאה ןעמ עכלעוו

 !טפירשדנַאה עבלעז יד ןעװעג ןיא סע ;ןערָאװעג טשַאררעביא



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב : 508

 וצ סָאװ ןופ טינ סייו רע זַא ,ט'הנעט'ענ ץלַא רעבָא טָאה רע
 | .ןענָאז

 -עד םעד ןעפור טקישענ ילנָאק טָאה םורַא געט רָאַּפ ַא ןיא
 -נײרַא ןיא רע זַא ןהעזעג טָאה רע .קעלב ןהאשזד וויטקעט

 ךילרעפעג וצ ןיא סייק יד ןעזָאלוצרעביא ױזַא זַא ;ןעלאפעג
 ,םהיא רַאפ

 טָאה -- תמא ןעצנַאנ םעד ןעגָאזסיוא טציא לעװ ךיא ---

 ייוצ יד ןופ םענייא ןעבירשעג עקַאט בָאה ךיא --- .טרעלקרע רע

 טָאה קנערפ .רמ לייוו ,ןָאטעג רעבָא סָאד בָאה ךיא ,,ךעלעטעצ

 .רהוא יירד םורַא ,גָאטיירפ ןעוועג זיא סָאד .ןעסייהעג יױזַא רימ

 -נוא םהיא ןויטקעטעד רעד טָאה -- ,תבש טסניימ וד ---

 .ןעכָארברעט

 .עגינייז סָאד ייב ןעבילבענ ילנָאק זיא --- ,גָאטיירפ ,ןיינ ---

 ןיא ןערעטלע עכייר טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה קנערפ ---

 ןענידַאב וצ רעגענ ןעטונ א ןעבָאה ןעפרַאד ייז זא ןוא ןילקורב

 לעוו ןוא ןעביירש ןעק ךיא יצ ןהעז רע לי רעבירעד ,ייז

 ןעק סָאװ רעגענ א ןעבָאה ןעפרַאד ייז םירָאוװ ,ייז רַאפ ןעסַאּפ
 תורוש עכילטע ןעביירשפיוא ןעסייהעג רימ רע טָאה .ןעביירש
 : ןעביירש ןעסייהעג רימ טָאה רע .,ריּפַאּפ לעטעלב ןעפייוו ַא ףיוא

 ,"ןָאטעג ןיילַא סָאד טָאה רענענ רעצרַאװש ,רערַאד ,רעגנַאל א,

 וצ ןעקישקעװַא סָאד טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה קנערפ רעטסימ

 .ביירש ךיא ױזַא יו רהיא ןעזייוו וצ ,ןילקורב ןיא רעטומ ןייז
 ריּפַאּפ ?עטעלב עניורב ַא ןעמונעג קנערפ רעטסימ טָאה ךָאנרעד

 .תורוש עכילטע ןעבירשענפיוא ןיילַא רע טָאה רהיא ףיוא ןוא
 טריטקיד ן'ילנָאק קנערפ טָאה נָאטיירפ זא ,ָאזלַא ,טסייה סע

  ףעטסומ ַא ןעבָאה וצ קעווצ ן'טימ טש'רמולכ --- ךעלעטעצ יד
 -ענ טָאה קנערפ לייו רעבָא ן'תמא ןיא ;ןעביירש ןייז ןֹומ

 ןעכַאמ וצ --- דרָאמ ןעשלעווייט ַא וצ ןעבָאה ךעלעטעצ יד טפרַאד

 -נַאל ַא ןעגנַאנַאב ןיא דרָאמ םעד זַא ןעניימ לָאז ייצילַאּפ יד זַא
 .רעגענ רעצרַאװש ,רערַאד ,רעג

 ; רעכיוה ןייק טינ ןוא רעכילקיד א ןעוועג זיא ןיילַא ילנָאק
 ,קנערפ טָאה ,רענענ רעניורב ַא רָאנ ,רעצרַאוװש ןייק טינ ןוא
 ןעסייהענ ענשימוא םהיא ,עלעטעצ םעד גידנעריטקיד ,סע טסייה
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 ,ךיוה -- טרעקרַאפ טקנוּפ ןעווענ זיא רעדרעמ רעד זַא ,ןעביירש

 ףיוא דשח ןייק ןעלַאפ טינ לָאז סע ידכ -- ץרַאוװש רהעז ןוא רַאד

 .השעמ ס'ילנָאק טיול ,ןיימ ס'קנערפ ןעוועג ןיא יוזא ,ן'ילנָאק

 ןעבירשעגפיוא (השעמ רעבלעז רעד טיול) טָאה ןייֵלַא קנערפ ןוא

 ,עלעטעצ ןעטייווצ םעד

 .תבש ,נָאט ןעטסקענ םעד ןערָאװעג ןעגנַאנַאב זיא דרָאמ רעד

 ַא טימ טיירגענגוצ ךעלעטעצ יד טָאה ,סע טסייה ,קנערפ רעבָא

 טַאהעג ןיוש גָאטיירפ טָאה רע לייו ?סָאװרַאפ .רעהירפ גָאט

 ירעמ ,?עדיימ יד ןעמוק םהיא וצ טעװ ןענרָאמ זַא ,ןעניז ןיא

 ןוא .ןעטיוט ןוא ןעניטלאװנרַאפ רחיא טעװ רע ןוא ,ןעגייפ

 סעמעוװ ,רענענ 8 תודע סלַא ןעמונעגניירַא ךיילג רע טָאה וצרעד

 -קעפ רעד ןיא סרָאלפ יד ןערעקראפ וצ ןעועג זיא סע טײברַא

 ..} ירָאט

 טָאה ,ירָאטקעפ רעד ןיא ןעוװוענ תבש םענעי ןיא רע זַא

 .טנעקיילעג רעדיוו ילנָאק

 ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעטעצ ייוצ יד :טקרעמַאב

 רעד טימ ןעבירשעג ןעוועג ןענייז ,רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעבעל

 טָאה רע זַא ,טנָאזעג יִלנָאק טָאה ךָאד .טפירשדנאה ר ע ב? עז

 ייוצ זא .ןעטייווצ םעד קנערפ ןוא עלעטעצ ןייא רָאנ ןעבידשעג

 רעד ןוא ילנָאק יװ ַאזַא רענייא ךָאנ טּפיוהרעביא --- ןעשנעמ
 ,רענייטש ןעבלעז ן'פיוא טינ ןעביירש --- קנערפ יװ ַאזַא רעטייווצ

 -ענפיורַא טינ ןעניז ןערטיכ-דנעסיוונוא ןייז ןיא םהיא זיא סָאד

 טקנוּפ ,טפירשדנאה ערעדנוזַאב ןייז טָאה שנעמ רעדעי זַא .ןעמוק
 ןייז טָאה ךַאז ַאזַא ןופ ,קילבנֶא ןערעדנוזַאב ןייז טָאה רע יוװ

 ,טכַארטעג טינ לָאמ ןייק חומ רעטלעקיווטנענוא

 יד ךיז וצ ןעפורעג ילנָאק טָאה רעטעּפש געט עכילטע טימ

 -עג ןעטירד ַא ןעכאמ לי רע זַא ,טגָאזעג ייז ןוא סוויטקעטעד

 -סיוא וויטיזָאּפ רע טעוװו טציא זַא ןוא (?יטנעמטייטס םענערָאװש

 טנעמטייטס ןעטירד ןעגיזָאד םעד ןיא .,תמא ןעצנַאנ םעד ןעגָאז

 רעלעמרָאפ ַא ;גנוליוטמומ א ,גנורעלקרע ןַא ,גנוטּפיוהַאב ַא (*
 רעדָא טלהעצרעד ,טגָאז רעניוא סָאװ ץלא ;עגַארּפ ַא ףיוא רעפטנע

 -רַאֿפ א יצ ,גנונעקוולּפָא ןא וצ ,טקַאֿפ ַא טלַאהטנע סע וצ ,טרהעלקרע
 .װ .ז .א ,לחופעג א ,קנאדעג א ,גנונוומ א ,שנואוו ַא וצ ,גנורעכיז



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 400

 ןעראוועג ןעבירשעג ןענייז ךעלעטעצ יד זַא ,ןעבעגענוצ רע טָאה
 -עגרעביא רעבָא רע טָאה עגירביא סָאד .תבש רָאנ ,גָאטיירפ טינ

 ןעבָאה סוויטקעטעד יד .טנעמטייטס ןעטייווצ ןייז ןיא יוװ ןעזָאל

 ןענַאטשעגוצ םהיא וצ ןענייז ייז .הורוצ ןעזָאלעג טינ רעבָא םהיא

 .תמא םענייר םעד ןעגָאזסיוא לָאז רע

 ַא ןענייז טנעמטייטס רעטירד ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןייז זַא

 יז ןעבָאה .,ךילטייד וצ ןעוועג זיא סָאד -- ןיזנוא רעכילרעכעל

 סָאװ ַאזַא ,טנעמטייטס ןעטרעפ א ןעגירקסיורַא םהיא ןופ טלָאװעג

 -רעד ןעבָאה ייז .לכש ן'פיוא ןעגייל לעסיבַא שטָאכ ךיז לָאז

 דריוהט , יד ןעבעגעג םהיא ןעבָאה ייז זַא ,טלהעצרעד ןיילא ךָאנ

 ןעבעגעג טינ ,ןעסע ןעבעגעג טינ ,טעשטומעג טסייח סָאד) "ירגיד

 -עג רשפא ןוא ,ןעפָאלש ןעזָאלעג טינ ,ןעקנירט וצ רעסַאװ ןייק

 ןוא ןעטלַאהוצסיוא טַאהעג טינ חכ ןייק ןיוש טָאה רע זיב ,(ןגָאלש

 ייז ןעבָאה יוזא ,ייז רַאפ ןעוועג הדומ גידנעטשלָאפ ךיז טָאה רע

 טרואק ןיא רעטעּפש ןוא ,לַארענעשזד רָאטיסילָאפ םעד טעטכיראב

 .(טכירעג)

 .טנעמטייטס םעיינ א טכַאמעג טָאה ילנָאק םישזד ,ץרוק

 -ןלָאפבַא םעד ןיוש רע טגָאז ,טרעכיזרַאפ רע טָאה ,לָאמ ןעזיד

 תועובש עטיוט טימ ןערָאװשעג ייז רַאפ ךיז טָאה רע .תמא ןעט

 ,םעד ןענעוו
 -רעד ילנָאק טָאה ,4 רעמונ טנעמטייטס ןעגיזָאד םעד ןיא

 רעבָא ,גָאטיירּפ טדערענ םהיא טימ עקַאט טָאה קנערפ זַא ,טלהעצ

 .רעטרעוװ רָאֹּפ ַא יו רהעמ טינ טנָאזעג םהיא רע טָאה ןַאד ןַא

 טעוו סע שטָאכ ,ןעגרָאמ ןעמוק ןעסייהעג ךילמענ םהיא טָאה רע

 ןעסעומשכרוד םהיא טימ ךיז ףרַאד רע םירָאװ ,בוט-םוי א ןייז

 ,ןעמוקענ זיא ילנָאק ןעוו ,תבש ,ןענרָאמ .,ןינע ןעסיוועג ַא ןענעוו

 ,שזאטע ןעטשרעטנוא ן'פיוא ןעטרַאװ ןעסייהענ םהיא קנערפ טָאה

 ,ןעגייפ ירעמ ןעמוק טעװ סע  ,סַאג ןופ ןירַא טמוק ןעמ ואוו ָאד

 רעכלעוו ,סיפֶא ןיא ןע'קנערפ וצ ,םהיא וצ ןעמוקפיורַא יז לָאז

 ,ילנָאק ,רע ןוא ,ןהענוצפיורא ּפערט ןייא ,ןעביוא ןעוועג זיא

 -עג זיא ירעמ ןָאטעג ילנָאק טָאה ױזַא .ןעטנוא ןעטראו לָאז

 םהיא טָאה טנעדנעטניארעּפוס רעד יוװ ןָאטעג טָאה ילנָאק .ןעמוק

 ןע'קנערפ וצ ןעמוקעגפיורַא זיא ילנָאק ןעוו ,ךָאנרעד .ןעסייהעג
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 ,טעדרָאמרע לעדיימ יד טָאה רע זַא ןענופעג רע טָאה ,סיפָא ןיא
 ןעגָארטרעטנורַא רעּפרעק םעד לָאז רע ןעטעבענ םהיא טָאה קנערפ

 ,טנעמסייב ןיא
 -לעװ ,ןעטייהלעצנייא ךס ַא טימ טלהעצרעד סע טָאה ילנָאק

 סָאד רע טָאה רעטעּפש םירָאו .רעביא גיפיולרָאפ ןעפיה רימ עכ

 -נורעדנע עיינ טימ ןוא ןעטייהלעצנייא עיינ טימ טנַאזעגרעביא
 ַא טימ ,ףניפ רעמונ טנעמטייטס ןייז ןעוועג ןיא סָאד) ןעג

 .(חסונ ןעטפניפ
 ןעלעו ןאד .ל?עסיבַא רעטעּפש ןעמוק רימ ןעפעו םעד וצ

 ןעטפניפ ןעניזָאד םעד םירָאװ ,ןעצנאג ןיא ןעבענרעביא סָאד רימ
 לעיציפָא ,(טכירעג) טרואק ןיא טכאמענ יֵלנָאק טָאה טנעמטייטס

 .ןע'קנערפ ןענעג ?עיירט ן'פיוא תודע סלַא
 -טייטס ןייז טכַאמעג סוויטקעטעד יד רַאפ טָאה ילנָאק ןעוו

 ;טקרעמַאב ייברעד רע טָאה ,ריפ רעמונ טנעמ
 ,ןעגָאזסיוא טלָאװעג טינ ךייא רעהירפ ךיא בָאה ץלַא סָאד ,

 רע םירָאװ ,ןעלַאפנײרַא לָאז קנערפ ,רמ זַא טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 "יד ראפ ןעריטסערַא ךימ טעוװ ןעמ ביוא זַא ,טנָאזענוצ רימ טָאה

 | ,"ןעמענסיורַא ןיוש ךימ רע טעװ ,עטכישעג רעז
 ,ןענָאז וןצ נירעביא זיא ןעניל ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד זא

 יו ךיילנ ןע'קנערפ ףיוא ןעפרָאװענפױרַא דלוש יד טָאה רע םירָאוװו

 .ןעביירש ןעק רע זַא ןייז וצ הדומ ךיז ןעוועג ןעננואווצעגנ זיא רע

11 

 -ירשעג טָאה ילנַאק זַא ירושזד דנערנ רעד ןופ טלַאהאב ןעמ
 ןעגעג טנעמטיידניא ןַא סױרַא טינ יז ןוא ךעלעטעצ יד ןעב
 -עג גָאטיײיב תבש םענעי טָאה יורפ עסייוו א -- .ןע'קנערפ
 .ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןיא רענענ םענעגרָאברַאפ א ןהעז

 ןופ ענייא ןעבירשענ טָאה רע זַא ןוא ןעביירש ןעק ילנָאק זַא

 ךָאנ ןעכָאװ יירד ןעוועג הדומ ךיז רע טָאה ,"ךעלעטעצ דרָאמ , יד

 ןוא סוויטקעטעד יד ןעבָאה ןעכָאװ יירד עזיד ןיא .,דרָאמ םעד

 םעד ןערעכיזרַאפ ןיא ןעטלאהענ לארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד

 זַא ,עזייוװַאב ןופ טייק ענידנעטשלָאפ ַא ןעבָאה ייז זַא ,םלוע

 םעד ןעגעוו ייז ןעבָאה טייצ עצנַאג יד .רעדרעמ רעד זיא קנערפ
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 טולב יד ןעכָאק ןיא ןעטלַאהעג ןוא עפערּפ רעד ןיא טקיוּפעג
 -ענ ןעבָאה ייז זַא ןענָאז ננילצולּפ ,םהיא ןענעג בַאמ םעד ייב

 "וזורעטנוא עיינ עגיטכירפיוא ןַא ןעביֹוהנָא ןוא ,תועט ַא טאה

 ןעסייה טלָאװ סָאד --- דרָאמ םעד וצ תוכייש ס'ילנַאק ןעגעוו גנוכ

 ןוא טָאּפש ןעפורעגסיורַא טלָאװ סָאד ,טָארקנַאב ןערעלקרע ךיז

 הימ ליפ ױזַא טימ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןיא םלוע םעד ןיא ןרָאצ

 .רענידלוש רעד זיא קנערפ זא ,ננונייצרעביא ןא טײברַאעגניירַא

 -עצ ייווצ יד ןופ םענייא ןעבירשענ ןעבָאה טנעה ענייז זַא

 רעד ןיא רהוא ןעביז ןעוועג הדומ ךיז ילנָאק םישזד טָאה ךעלעט

 -נעמאזוצ ךיז ןיא ("ירושזד דנערג יד .ןעט16 םעד יַאמ ,הירפ

 טכילפ יד ןעװענ ןיא סע .רעטעּפש ןעדנוטש עכילטע ןעמוקענ

 -ענ רע טָאה יסרָאד .מ ויה --- ?ארענעשזד-רָאטיסילַאס םעד ןופ

 ןוא טקאפ ןעניטכיוו טסכעה ןעזיד ןעלייטוצטימ רחיא --- ןעסייה

 ןענעג טנעמטיאדניא ןַא ןעבענוצסיורא זַא ,ןערעלקרע וצ רהיא

 -ווא טינ ךיז ןעדנעטשמוא עיינ יד רעטנוא ןעמ ףרַאד ןע'קנערפ

 יד ןוא ךעלעטעצ יד ןעכוזרעטנוא ךילדנירג ףרַאד ןעמ זַא ;ןעל
 רע ןעוו .ןעבירשעג ייז טָאה ילנָאק עכלעוו רעטנוא ןעדנעטשמוא

 ןעראוועג טרעקענּפָא ןעסַאמ יד ןופ ןרָאצ רעד טלָאװ ,יױזַא טוט

 ןאד םלוע רעד טלָאװ ,סלאפנעדעי ,ן'ילנָאק ףיוא ןע'קנערפ ןופ
 שנואוו ַא טימ גנובוזרעטנוא רעד ןענלָאפוצכָאנ טיירגעג ןעוועג

 .תמא םעד ןהעגרעד וצ

 םעיינ םעד טָאה רע ,ןָאטענ טינ ױזַא רעבָא טָאה יסרָאד

 -ניא םעד טָאה יז ןוא ,ןענרָאברַאפ ירושזד דנערג רעד ןופ טקַאפ

 רעד זיא םעד ךרוד .ןעבענענסיױרַא ןע'קנערפ ןענענ טנעמטיַאד

 ןעמ .ןערָאװעג טכַאפליפראפ בַאמ םעד ןופ ?היפעג קנערפײטנַא

 .טולב ס'קנערפ טרעדָאפעג טָאה

 ס'ילנָאק ןוא ןעטכַארטַאב וצ ניטכיר ךעלעטעצ יד טָאטשנא

 ,ןעשרָאפוצסיױא יונענ דרָאמ םעד ןופ נָאט םעד ןיא ןעגנוגעווַאב

 ןעוועג הליחתכל לארענעשזד ראטיסילָאס רעד ןוא ייצילָאּפ יד זיא

 -נאּפנָא ןעק ןעמ יצ ,ןעטכאהטַאב עכלעוו ,ענערָאװשעג 94 (*
 סיורא ייז ןעביג ,או ביוא .ןעטגָאלקעגנָא ןַא ןענעג סעצָארּפ א ןעג

 ןוא טהעג םווק יד ןוא (טקַאיסגנוגידלושַאב) ?טנעמטיַאדניא , ןַא

 .םבירעג
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 .ןעבענעג ייז טָאה רע סָאװ ,ץורית ןעדעי ןעביולג וצ טגיינעג
 סלא טייברַאענ ייז ןעבָאה ,רענידלושַאב ענייז ןייז וצ טָאטשנָא

 ןעװעג ןענייז ןעסערעטניא ס'ילנָאק ,רענידייטרַאפ עיירט ענייז

 .ןעסערעטניא ערעייז

 םהיא ייז ןעבָאה ,ןענַארפ ערעייז טימ םהיא נידנערעטַאמ

 -טייטס עכילרעכעל ענייז "ןעסקיפ , וצ יו טנערעלעג ךילטנענייא

 -ביולננוא יו םהיא ןערעלקרע ייז זַא ןעסייהעגנ טָאה סע .סטנעמ

 םהיא ןעזייוו ייז ןוא ,טלהעצרעד רע סָאװ ,השעמ יד זיא סע ךיל

 ןערעדָאפ ייז ןוא ,ןעניק א םהיא ייב טקעטש סע ואוו

 רעבלעז רעד וצ רעבָא .תמא םעד ןעגָאז לָאז רע םהיא ןופ
 יצ ,גידנעליו יצ :םעט רעדנַא ןַא רָאג טאהענ סָאד טָאה טייצ

 -בלאה יצ ,ענשימוא ןָאטענ סָאד ןעבָאה ייז יצ ,גידנעליוו-טינ

 עלעיצניװָארּפ רעייז ךרוד ןוא ןרענמוא סיואכרוד יצ ,ענשימוא

 וצ סָאו טנע רע? ענ םהיא ןעבָאה ייז יבַא --- טיײקשירַאנ

 ןעבענעג ;נעװ א ףיוא טרהיפענפיורא םהיא ןעבָאה ייז .,ןעגָאז

 ,יֹוזַא סנעגיל ענייז ןערעדנע וצ יױזַא יו ןעשינערעהוצנָא םהיא

 ,תמא ןא רַאפ ןעמענוצנָא ייז ןייז ךילנעמ לָאז סע זא

 -ייז ןעננוטייצ יד ןוא ,ןעננוטייצ יד טנעיילעג טָאה ילנָאק

 ענידנעטשנאנוא ס'קנערפ ןענעו תושעמ טימ לופ ןעוועג ןענ

 -ערעהוצנא טקורדעגנ ןעננוטייצ יד ןעבָאה ךיוא ; ןעגנורהיפפיוא

 ןענעג ייֵציִלֶאּפ רעד ןופ סטנעמטייטס עכילטייד ןוא ןעשינ

 -ַאמ סלַא טנידעג ילנָאק ןערטיכ םעד טָאה ץלַא סָאד .ןע'קנערפ

 -עשזד-רָאטיסילָאפ רעד סָאװ ,ןעזיוועגנ םהיא טָאה סָאד .לַאירעט

 ןופ ףליה רעד טימ ,טנורנ ןעזיד ףיוא ןוא ,ןעבָאה ףראד לארענ

 טָאה ,ןעבענעג םהיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד סָאװ סנָאסעל יד

 .ןעװעטַאר וצ ךיז םוא סטנעמטייטס ענייז ןעטיבענ ילנָאק

 לָאז רע ?יוו יײצילַאּפ יד זַא ,טקעמשרעד דלַאב טָאה רע

 ןהעג לָאז קנערפ זַא ניטכיוו זיא רהיא רַאפ זַא ,ןעװעטַאר ךיז

 .דימלת רעטונג א ןעוועג זיא רע ןוא ,הילת רעד וצ

 ןילַא סָאד ןעבָאה סוויטקעטעד עלעיצניווָארּפ עוויאַאנ יד

 ,לעיירט ס'קנערפ ייב תודע ןעווענ ןענייז ייז ןעוו ,טלהעצרעד

 טינ טעװ טרָאװטנא ַאזַא זַא ,טרעלקרע םהיא ןעבָאה רימ,
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 -- "עטבישעג ערעסעב ַא ןעלהעצרעד ןעזומ טעװ רע זא ,ןעגיוט
 ,טגָאזעג תודע טָאקס ןעמָאנ ן'טימ וויטקעטעד ַא טָאה

 יד טעבָאשטסרַאפ ןיוש ילנָאק טָאה לָאמ ןעטסקענ םעד ןוא
 ,ננולהעצרע ןייז ןיא ןעזיוועגנָא םהיא ןעבָאה ייז סָאװ רעכעל
 טסייה סָאד ,"עטכישעג ערעסעב, א ןעמוקעגסורַא ןיא סע ןוא

 .טלעטשעננעדירפוצ רחעמ סוויטקעטעד יד טָאה סָאװ ,אזַא
 -עצ יד זַא ,עגינייז סָאד ייב ןעטלַאהעג ץלַא ךיז טָאה ילנָאק

 רעהירפ גָאט ַא טימ ,גָאטיירפ ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז ךעלעט
 טוט רע זַא ךילטייד ןעוועג זיא סע .ןהעשענ זיא דרָאמ רעד יוז
 םעד ןיא לייטנא ןעדעי ןופ ןעמַאצּפָא ךיז ליוו רע לייוו ,סָאד
 ןיא רע ןוא ,תבש ןעראוועג ןעגנַאנַאב זיא דרָאס רעד  ,דרָאמ
 .ןעוועג טינ ייברעד רָאנ

 -על ןיא סע זַא ,ןהעטשרַאפ וצ ןעבענעג םהיא ןעבָאה רימ,
 ןיא טאהעג גָאטיירפ ןיוש טָאה קנערפ סָאד ,ןעביולג ֹוצ ךילרעכ
 טַאקס טָאה --- "ןעדרָאמרע לעדיימ יד רע טעװ ןעגרָאמ זַא ,ןעניז
 ,לעיירט םייב טלהעצרעד רעטעּפש

 טכַאמעג ןוא עטכישעג יד ןעטיבעגרעביא ילנָאק טָאה ךילדנע
 -רעד טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,טנעמטייטס םענערָאװשעג ןעטירד ןייז
 ן'כָאנ ,תבש ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז ךעלעטעצ יד זַא ,טלהעצ
 ,דרָאמ

 . ,ןייז חדומ ךיז טזומעג ךיוא ןיוש ךָאד רע טָאה וצרעד רעבָא
 סָאר ןוא .ןעוועג ָאי ירָאטקעפ רעד ןיא תבש םענעי זיא רע זַא
 ןעוועג ןעגנואווצעג זיא רע ןעוו ,ןַאד טשרע ןָאטעג ךיוא רע טָאה
 ,יורפ עסייוו ַא טליּפשעג עלָאר עניטכיוו ַא טָאה ייברעד .וצרעד
 ,טייהוו ןעמָאנ ן'טימ

 ןעטרעפ ן'פיוא טייברַאעג טָאה יורפ רעזיד ןופ ןַאמ רעד
 ןעטראד ןעבָאה ןַאמ ַא ךָאנ ןוא רע ,ירָאטקעפ רעד ןופ רָאלַּפ
 -עג טינ בוט-םוי םעד ןעבָאה ייז .טיובעגרעביא ,טכיררַאפ סעּפע
 .נָאט עלא יו טייבראעג ייז ןעבָאה תבש םענעי ןוא ןעטלאה
 -רא ןייז ייב טכוזאב ןַאד ןַאמ רהיא טייהוו סעסימ טָאה ,אזלא
 נעט רֶאּפ א טימ .רעגייז א ףלעווצ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .טייב
 -רעד יז טָאה ,דרָאמ םעד ןעגעו טרעהעג טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש
 -קעפ רעד ןיא ןעמוקעג ןיא יז תעשב ,גָאטייב תבש זַא ,טלחעצ
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 ןיא ,וצ פערט יד וצ גנַאננײרַא םעד ןופ ןעגנַאנעג זיא ןוא ירָאט

 ַא ןעסעזעג (ךעלטסעק) סעסקאב רעטניה ,רָאטייװעלע םעד ןעבעל

 ,ךעלטסעק יד טימ טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ סָאד .רעגענ

 רשפא ןיא רע זא ,דשח ַא ןעפורענסיורַא רהיא ןיא טציא טָאה

 רעגיזָאד רעד רעו .ןעכערברַאפ םעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג

 רהיא טָאה ןעמ .טסואוועג טינ רעבָא יז טָאה ,ןעוועג ןיא רעגענ

 ןענייז סָאװ עצראווש יד ןעקוקַאב לָאז יז ןָאזירּפ ןיא ןעמונעג

 םהיא טָאה יז .,ןענעקרעד םהיא יז טעו רשפא ,ןעסעזעג ןעטרָאד

 טוג םינּפ ןייז יז טָאה תבש םענעי םירָאװ ,טנעקרעד טינ רעבָא

 יד טימ טלעטשראפ ךיז טָאה רע .ןעקרעמאב טנעקעג טינ

 טּפיוהרעביא ןיא ּפערט יד ייב לעקניוו םענעי ןיא ןוא ,סעסקַאב

 ,לעקנוט ןעוועג .

 ןעראוועג רע זיא ןָאזירּפ ןיא ןהעזרעד רהיא טָאה רע ןעוו,

 ,ןעּפיל יד ןעסייב וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא ,ןעקַארשוצ ױזַא

 ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טערַאניס םעד ןעטענק וצ זעוורענ ןוא

 ףיוא ןענַאטשעגננייא טינ רע זיא עדנוקעס ןייא ףיוא .טנַאה ןיא

 יד ןופ רענייא טנָאזעג תודע ךָאנרעד טָאה ױזַא -- ,"טרָא ןא

 .ייברעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטכעוו/ןָאזירּפ

 -אב טכארבעג טייהוו סעסימ טָאה ןעמ ןעוו נָאט ןעבלעז םעד

 זַא ,ןעוועג הדומ ךיז ילנָאק טָאה ,ןָאזירּפ ןיא סרענענ יד ןעקוק

 ,ירָאטקעפ רעד ןיא ןעווענ תבש םענעי ןיא רע

 ,ירָאטקעפ ?יסנעּפ רעד ןיא טייבראעג טָאה סָאװ ,לעדיימ א

 טָאה ןעמ רעדייא ,לָאמ ןייא :עדנענלָאפ סָאד טלהעצרעד טָאה

 -נַא ראפ טייהנעזעוונא ס'ילנָאק ןיא יז טָאה ,טריטסערַא ן'ילנָאק

 טעוו ייֵצילַאּפ יד ביוא זא ,גנוקרעמאב א טכַאמענ ןעיורפ ערעד

 ןיא סָאד זא ,ןענייצסיורא סיוועג ךיז טעוװ ,רעדרעמ םעד ןעניפענ

 -קאב יד רעטניה ןהעזעג טָאה טייחוו סעפימ ןעמעוו ,רעגענ רעד

 ןעוו ,רָאלפ םעד ןערעקרַאפ ןיא ןעטלַאהעג ןַאד טָאה יַלנֲאק ,סעפ

 -ענסיורַא םהיא ייב ןיא ,רעטרעו ערהיא טרעהרעד טָאה רע

 .רעמיצ ןופ סיורַא ןיא רע ןוא ,טנעה יד ןֹופ םיזעב רעד ןעלאפ

 ,ענעצס יד טנָאמרעד ךיז יז טָאה טריטסערַא םחיא טָאה ןעמ ןעוו

 -עטעצ-דרָאמ יד ןופ םענייא רָאנ ןעבירשעגנ טָאה ילנָאק זַא

 -ענ ילנֶאק ךיז טָאה םעד ייב -- ןעטייווצ םעד קנערפ ןוא ,ךעל
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 ן'ראפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ סטנעמטייטס ריפ עֶלַא ןיא ןעטלאה
 זא ,ןעזיוועגנָא רעבָא םהיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד ,ל?עיירט

 ךָאד ןיא טפירשדנַאה יד םירָאװ ,ןעביולנ טינ רענייק טעוװו סָאד

 טָאה רע סָאװ ,טנעמטייטס םעד ןיא ,ךָאנרעד טשרע .עבלעז יר

 זַא ,טגָאזעג ךילדנע רע טָאה ,תודע סלא ,לעיירט םיינ טכַאמענ

 ט'הנעט'עג רעבָא טָאה רע .,ךעלעטעצ עדייב ןעבירשעג טָאה רע

 ,טריטקיד םהיא ייז טניה קנערפ זַא

 -ענ , ןעבַאטשכוב עטסערג יד טימ ןעבָאה ןעננוטייצ יד ןעוו

 זַא טקעדטנע טָאה ייצילַאּפ יד סָאד ,עיצַאסנעס יד "טרושטיפ

 קורדנייא םעד טכַאמעג ךילריטַאנ סָאד טָאה ,ןעכיייוש ןעק ילנָאק

 זַא -- ןע'קנערפ ןופ ןעטסנוג וצ גנוקערטנע ןַא סלַא

 רעבָא ײצילָאּפ יד .ילנָאק רָאנ ,רע טינ רָאג זיא רענידלוש רעד

 -ַאב ןעלענַאיצַאסנעס ַא סלַא טכיורבעו גנוקעדטנע עזיד טָאה

 ךעלעטעצ יד טָאה קנערפ זַא -- ןע'קנערפ ןעגענ זייוו

 ,קנערפ ,רע סָאװ ,דרָאמ םעד ןעגרָאברַאפ וצ םוא ן'ילנַאק טריטקיד

 ,זיא קנערפ זיא רעדרעמ רעד זַא גנונייצרעביא יד .,ןעגנַאנַאב זיא

 זַא טלעצרָאװעגנייא ףיט ױזַא ןעוועג ןיוש ,ייצילָאּפ רעד קנַאד ַא

 .ןעדייר וצ טגַאװענ טינ ןיוש ייצילָאּפ יד טָאה ןענידלוש םעיינ ַא ןופ

 עזייווַאב עטסקראטש יד ןוא ןברק רעד ןייז טזומעג טָאה קנערפ

 -ַאב עטסקראטש יד סלַא ןעניד טזומענ ןעבָאה דלושנוא ןייז ןופ

 וצ ,דנעניוטש וצ ןעגנילק רשפא ןעק סע ,דלוש ןייז ןופ עזייוו

 ,ןענייצרעביא דלַאב רעבָא ךיז טעװ רעזעל רעד ,ךילריטַאננוא

 עקאט סָאד זיא ױזַא זַא ,טנייצרעביא ךיז בָאה ךיא יו טקנוּפ

 .ױזַא טולָאסבא ,ןעוועג

 טק ערי ד טנערעלעג טינ ן'"ילנָאק ןעבָאה סוויטקעטעד יד

 יד םהיא טָאה קנערפ זַא ,השעמ עשירענניל ַא ןעלהעצרעד וצ
 םהיא ייז ןעבָאה רעבָא טקערידניא .טריטקיד ךעלעטעצ-דרָאמ

 םהיא ייז ןעבָאה טקערידניא .טרהיפעגפיורַא השעמ רעזיד ףיוא

 ןיוש רע טָאה םעד ןופ ןוא ,ןענָאז טינ לָאז רע סָאװ ,טנערעלעג

 -עגנָא םהיא ןעבָאה ייז .ןענָאז ָאי לָאז רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ,ךיז טכערּפשרעדיװ רע וואו ןעזיוו

 .ןעטכיררַאפ וצ סָאד יוזא יוװ

 טכַאמענ טָאה ילנָאק סָאװ סטנעמטייטס ענערישראפ ריפ יד
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 ריפ ןעוועג ןענייז תודע סלַא ?לעיירט םוצ ןעמוקעגנ זיא רע רעדייא
 .ןעבענעג םהיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד סָאװ ,(סעיצקעל) סנָאסעל

 ןעטרָאד ."טרידוטשענסיוא , ןעוװעג ןיוש רע ןיא לעיירט םייב

 טיול ,"דרָאמ םעד ןופ עטכישענ עצנַאנ יד , טלחעצרעד רע טָאה

 -עגניירא םהיא ןיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד סאוו ןעגנורעלקרע יד

 .טלענק

 ,יֹוזא ?היפ ךיא זַא ןעטכוד ןעצימיא ךיז טעוװו רעמָאט ןוא

 סייק יד ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסירק ןעבָאה ,דיא ַא ןיב ךיא לייוו

 ,ךיא יו ױזַא טקנוּפ טלהיפעג רהיא ןעגעוו ,טרידוטשעגכרוד יונעג

 -עמַא ןעטמירַאב א ןענָאמרעד וצ גונעג ןייז טעוװ עלייוורעד

 1914 ןיא טָאה רעכלעוו ,ילָאננָאק .ס ,ּפ ,טסילַאנרושז רענַאקיר

 -ענ קנערפ יד גידנערידוטש אטנַאלטַא ןיא ןעכָאוװ יירד טכַארברַאפ

 יווצ טאהעג ךָאנרעד ןינע םעד ןענעוו טָאה רעכלעוו ןֹוא עטכיש

 ןעט26 ןוא ןעט19 םעד) ,?ילקיוו ס'רעילָאק , ןיא ןעלקיטרַא עגנאל

 ס'קנערפ ןיא טגייצרעביא ףיט ןעוועג זיא רע .(1914 ,רעבמעצעד
 ןיא ןענייז ןעטסירק ערעדנַא ?הָאצ ַא ןהֶא יו טקנוּפ ,דלושנוא

 ןעבירשעג סייק רעד ןענעװ טָאה רע .טנייצרעביא ןעוועג םעד

 -ַאק  ןוא .ןענָאז ןעמ ןעק ,טניט טָאטשנַא לַאג ןוא טולב טימ

 -נייא ןוא עטסטיירּפשרַאפ ייווצ יד ןופ רענייא --- ?ילקיוו ס'רעיל

 ענייז טָאה ,אקירעמַא ןיא ןעלַאנרושז עכילטנעכעוו עטסכיירסולפ

 אמתסמ םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד ץָארט טקורדענ ןעלקיטרַא

 (*.הטואס רעד ןיא ןָאשיילוקריפ ךס ַא טסָאקעג

 ןעט19 םעד ,"ילקיוו ס'רעילָאק , ןיא דליב ס'קנערפ רעטנוא

 רעטשרע רעד ןעוועג טקורדעג זיא סע ואוו ,1914 ,רעבמעצעד

 : ןענַאטשעג זיא ,ןעלקיטרַא ייווצ ס'ילָאננָאק ןֹופ

 רעדעי .,,טיוט םוצ טלייטרואראפ זיא רעכלעוו ,קנערפ ָאיל

 ןייק ןערָאװענ טקישעג זיא סאוו ,ןַאמ-סגנוטייצ ןוא רעשרָאפסױא

 -- סייוו ךיא טייוו יוװ --- טָאה ,סייס יד ןעכוזרעטנוא אטנאלטא

 -קעטעד יירד ןוא דלושנוא ס'קנערפ ןיא ןעביולג ןייז טרהעלקרע

 -וב ַא ןיא טקורדעגבַא ךַאנרעד ןעלקיטרַא ענייז טָאה יללָאננָאק (*
 רעד ןעגעוו ןַארַאפ זוא סאוו עטסעב סָאד ,קרעוו סעדנעצנעלג ַא ,לעב
 .ךארמש רעשילגנע רעד ןיא סייק
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 ,טרינגיזער ןעבָאה ,סייק רעד ףיוא טייבראעג ןעבָאה סָאװ ,סוויט

 ןענלָאפראפ ןצ טביולרע טינ ייז טָאה ןעסיוועג רעייז ?ייוו

 ,"ןע'קנערפ
19 

 זיא דרָאמ רעד ױזַא יו טרואק ןיא טלהעצרעד ילנָאק
 .ןעמוקעגרָאפ

 ,ילֹי ןעט26 םעד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ?עיידט ס'קנערפ

 רע .ילנָאק ןעװעג ןזיא םהיא ןענעג תודע טּפיוה רעד ,93

 רע .עגַאלקנָא רעד ראפ סייק עצנַאנ יד ןעוועג ךילטנעגייא זיא

 ןופ רעדרעמ םעד סלא טלעטשעגסיױרַא טקעריד ןע'קנערפ טָאה

 טעמכ ןעוועג זיא סאוו ,תודע ןַא סלַא ךיז ןוא ,ןעגייפ ירעמ

 ןיא ןעכערברַאפ רעד תעשב ,ייברעד טינ ךָאד רעבָא ,ייברעד

 עטכישעג ןייז ןיא ןעטקנוּפ עטסגיטביוו יד .ןעראוועג ןעגנַאנַאב

 ,עטכישעג ןייז ןופ חסונ רעטפניפ רעד ,טגָאזעג רעניטכיר --

 :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא

 "וה עקסיאטלוה טרחיפעג ירָאטקעפ רעד ןיא טָאה קנערפ

 ןיא שנעמ רעטיורטרַאפ ןייז ןעוועג זיא ,ילנָאק ,רע ןוא סעקנַאיל

 ןעטייוצ ן'פיוא ,סיפֶא ןיא םהיא וצ ןענעלפ נָאטייב תבש  ,ייז

 ,ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאד ןעוו .ןעיורפ ענעסַאלעגסיוא ןעמוק ,רָאלּפ

 ןעשטַאװ ןוא (*רָאלּפ ןעטשרע ן'פיוא ןעטנוא ןעציז ילנָאק טנעלפ

 ןיא ןעמוקנירַא םינ לָאז רענייק זַא (ןעבעג גנוטכַא)

 טַאהעג םהיא טימ קנערפ טָאה קעווצ ןעזיד וצ ,ירָאטקעפ רעד

 : ןעלַאנניס ענעדישרַאפ ייווצ ןעכיורבעג ןעלָאז ייז זַא ,טכַאמענּפָא

 ילנָאק לָאז ,סופ ן'טימ ןָאט עּפוט ַא ןעביוא טעוװ קנערפ ןעוו

 ,ןָאט ףייפ ַא טעוװ רע ןעוו ןוא ,ריט סָאנ יד ןעסילשרַאפ ןעטנוא

 .ןענעפע קירוצ ריט יד ילנָאק לָאז

 טלעטשעג םהיא טָאה'מ סָאװ ,ענַארפ ַא ףיוא טרָאװטנַא סלַא

 -עוװטנע זיא רעכלעוו ,שזַאמע ןעטשרעטנוא םעד ָאד טניימ ןעמ (*

 -םערט עכולטע ףיוא ,רעכעה לעסיבא רעדא ,סַאג רעד טימ ךיילג רעד

 דנוארג, ךילנהעוועג סָאד ןעמ טפור קראי וינ ןיא .ןהענוצפיורא ךעל

 -ווווצ , סלא טנעכווצַאב טרעוו ָאד סָאװ סָאד ןוא (שזַאטע טנורג) "רָאלפ

 ."רָאלפ רעטשרע, שידיא רעקראי ןונ ןוא ןעמ טפור "רָאלּפ רעט
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 ,פהוטש-תודע ן'פיוא נידנעציז טלהעצרעד סָאד טָאה רע תעשב
 ןעוו ,גאטימ ךָאנ םיתבש ,ןעלַאפ עכילטע טנָאמרעד ילנָאק טָאה
 עסיוועג ַא .ןעיורפ טימ טכַארברַאפ סיִפֶא ןייז ןיא טָאה קנערפ
 עגידנעטשנַאנואסרעדנוזאב טימ טרעדלישעג רע טָאה ענעצס
 -ךילקנערק ַא ןופ ענעצס ַא ןעוועג ןיא סָאד .ןעטייהלעצנייא
 -ײטַאב סע ןעכלעוו ןיא ,טרָאס ַאזַא ןופ ,רעטקַארַאכ ןעשיַאטלוה
 ,םיט ןעכילריטַאננוא ןעלעיצעּפס ַא ןֹופ סעיַאטלוה זיולב ךיז ןעגיל
 ןע'קנערפ רע טָאה עלָאר רעבלעז רעד ןיא זא ,טנָאזעג טָאה רע ןוא

 רַאפ טיױרטרַאפ ךיז רע טָאה טייוו יוזַא) לָאמ עכילטע ןהעזעג |
 .(! םהיא

 "ענ םהיא קנערפ טָאה ,1918 ,לירּפַא ןעט2ס םעד ,גָאטיירפ

 -םוי א ןייז טעו סע ,תמא .ירָאטקעפ ןיא ןעמוק ןעגרָאמ ןעסייה
 טָאה הירפ רעד ןיא תבש .ןעבָאה רעבָא םהיא ףרַאד רע .בוט
 ןופ רענרָאק ן'פיוא ,סַאנ ן'פיוא ןעפארטעג םהיא טימ ךיז קנערפ
 ייז .ירָאטקעפ רעד ןופ טייוו טינ ,טירטס הטייסרָאפ ןוא ןָאסלענ
 טָאה ,רהוא ףלעווצ רַאפ ,רעטעּפש ,טסעומשעג ןעטרָאד ןעבָאה
 םעד ףיוא ,ץַאלּפ ןעכילנהעוועג ןייז ףיֹוא טצעזעג ילנָאק ךיז
 -על לעקניוו ןעלעקנוט א ןיא ,ירָאטקעּפ רעד ןופ רָאלפ ןעטשרע
 -ניה ןעציז ןעסייהעג םהיא טָאה קנערפ .רָאטייװװעלע םעד ןעב
 ,ילרַאד זַא טלָאװעג טינ טָאה ,קנערפ ,רע םירָאװו .סעסקַאב רעט
 סָאװ ֹוצ ,תוישק ןענערפ ןוא ן'ילנָאק ןהעז לָאז ,טנעטסיסא ןייז
 ןוא ןעסעזעג רע ןיא ױזַא ,נָאט ַאזַא ןיא םהיא ףרַאד ןעמ
 ערעייז ךָאנ ןעמוקעגנ ןענייז סָאו ,ךעלדיימ עכילטע טקרעמַאב
 ןעמוקעגפיורַא זיא דלַאב .,(תוריכש טימ ןעטרעװנַאק) סּפָאלעװנע
 ן'טימ לעדיימ א --- רהיא ךָאנ ןעטונימ עגינייא ןוא ,ןעגייפ ירעמ
 -נורַא דלַאב ןיא רעוואוָאטס ססימ .רעוואוָאטס ןיטנָאמ ןעמָאנ
 .ןעביוא ןבילבעג ןיא רעבָא ןענייפ ססימ .קירוצ ןעמוקעגרעט
 ייװצ יוו טרעהעג ךיז טָאה סע .טירט טרעהעג ןעביוא טָאה ילנָאק
 ,ֹוצ רעמיצ לַאטעמ םעד וצ סיפֶא ס'קנערפ ןֹופ ןעהעג ןעשנעמ
 ס'סנערפ ןופ סופ 170 רעדָא 180 ייב ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו
 -העוו ןופ יו ,ןָאטעג יירשעג ַא ןעטרָאד טָאה רעצימיא ,סיפָא
 ףיוא טפיול רעצימיא יװ טרעהעג ילנָאק טָאה ךָאנרעד .גָאט
 עכילטע ךָאנ .טלעמערדעגנייא ילנָאק טָאה ןַאד .?סעקּפיצ , יִד
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 ןָאטעג עּפוט ַא ןעביוא טָאה קנערפ ,רעבירָאפ ןענייז ןעטונימ

 ןוא ריטי-סַאנ רעד וצ ןעננַאנענוצ ןיא ילנָאק ןוא ,סופ ן'טימ

 -עג ףייפ ַא ןעביוא קנערפ טָאה ךָאנרעד ,ןעסָאלשרַאפ רהיא

 -עגפיורַא ןיא ןוא ןעסָאלשענּפָא ריט יד טָאה ילנָאק ןוא ןָאט

 .ןע'קנערפ וצ ןעגנַאג

 ןָאצ א ןָא ןָאצ א :טרעטיצענ ןוא ןענַאטשעג זיא קנערפ

 ַא ןעטלַאהעג רע טָאה טנעה יד ןיא .טּפַאלקעג םהיא ייב טָאה

 ,קירטש עננַאל

 ירעמ יו םעד ךָאנ זַא ,טלהעצרעד ןאד ן'ילנַאק טָאה קנערפ

 ביוא טגערפעג יז טָאה ּפָאלעװנע רהיא ןעמוקַאב טָאה ןענייפ

 טָאה רע .טייברַא רהיא וצ לַאטעמ ןעמוקעגנָא ןיוש ןיא סע

 ןהעג ןעפורעג רהיא טָאה רע ןוא טינ סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג

 -עמ ןיא קעװַא רהיא טימ ןיא רע .,ןָאט קוק ַא םהיא טימ

 .רעמיצ לַאט

 קנערפ טָאה -- ?ןעבָאה טלָאװעגנ עלעדיימ יד בָאה ךיא,

 טלעטשעגרָאפ ילנָאק טָאה ץלַא סָאד) ן'ילנָאק טלחעצרעד רעטייוו
 -טנע רעבָא רימ טָאה יז; -- (לעיירט ס'קנערפ ייב תודע סלַא
 רעד ןיא אמתסמ ןוא ץעז ַא ןעבענענ רהיא ךיא בָאה ,טנאז

 רהיא ןוא ןעלַאפענ זיא יז םירָאו ,רעקרַאטשדוצ א ןעוועג ץעז

 טסנרע יו טינ סייוו ךיא .ןעגָאלשענּפָא סעּפע ןָא ךיז טָאה ּפָאק

 ערעדנַא יו טיובעג טינ ןיב ךיא ,ךָאד טסייו וד .זיא דנואוו יד

 " .,רענעמ

 םהיא בָאה ךיא לייוו ,טנָאזעג סָאד טָאה קנערפ רעטסימ ---

 ןיק טינ טהעז ןעמ יו ,טרַא ַאזַא ףיוא ןעיוופ טימ ןהעזעג

 ָאד ןוא ,טרהעלקרע יִלנָאק טָאה --- ,רעדניק ןעבָאה סָאװ ,רענעמ

 טקורדעג טינ ןענעק עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא טרעדלישענ רע טָאה

 .ןערעוו

 םעד ןיא ןָאט קוק ַא ןהענ ןעטעבענ ן'ילנָאק טָאה קנערפ

 -ַאב טונ םהיא טעוװ רע זא ,טנָאזעג טָאה רע ןוא רעמיצ-לאטעמ

 -ךָאד ,רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא קעוװַא ילנָאק זיא ,ָאזלא .ןענידירפ

 ַא ,ןעקור ן'פיוא נידנעניל ןענופענ עלעדיימ יד רע טָאה ןעט

 ןעוועג זיא ךוט ַא .זלַאה םורַא ןעניוצרַאפ קירטש ַא טימ ,עטיוט

 ןיק .טולב יד ןעטלַאהרַאפ וצ ּפָאק ן'רעטנוא ןעדנובעגמורַא
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 וצ טרעקענמוא ךיז טָאה ילנאק .ןעווענ טינ רעבָא זיא טולב
 ,טיוט זיא לעדיימ יד זַא טעטכירַאב םהיא ןוא ןע'קנערפ

 .טנָאזענ קנערפ טָאה "! נייווש ַא ךַאמ ! אש ,

 ילנָאק טָאה --- "רענייז ן'פיוא ןָאטענ קוק ַא בָאה ךיא,

 וצ ןעטונימ ריפ ןעוועג ןַאד זיא סע, -- טגָאזעג תודע רעטייוו

 ,"סנייא

 -עג םהיא טָאה קנערפ זַא ,טלהעצרעד רע טָאה רעטייוו

 הטָאלק קיטש א ןיא רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעלקיוונייא ןעסייה

 -ָארטסױרַא סָאד ןוא (ךוט טרָאז רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא טנעווייל)

 ַא ןעמונעג ןַאד טָאה (ילנָאק) רע .,רעמיצ לַאטעמ םעד ןופ ןעג
 -לעוו ןופ ,ןעסַאּפ עלָאמש טימ טנעווייל ַא) "קיט דעב , סיטש
 -יצ עטסנינייווניא יד ןוא ןעצַארטַאמ וצ ןעכיצ טכַאמ ןעמ ןעכ

 -רעק םעד טלעקיוועגנייא רע טָאה םעד ןיא ,(סנעשיק ֹוצ ןעכ
 -רעמַאב וצ ניטכיוו זיא ָאד) .ןעגָארטעגסױרַא םהיא ןוא רעּפ

 ילנָאק טָאה טנעמטייטס ןענידרעהירפ א םענייז ןיא ןזא ,ןעק

 -וקַארק ַא ןיא טניילענניירַא רעּפרעק םעד טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 דעב , ןיא טלעקיוװעננייא םהיא טָאה רע זַא טינ ןוא ,קַאז םענעס

 רימ ןעלעוו גנורעדנע יד טכַאמענ טָאה רע סָאװ רַאפ ."קיט

 .(ןהעז רעטייוו

 ןעגָארטעגנסױרַא תמ םעד טָאה רע יו טרעדלישעג טָאה ילנָאק

 ןוא רעווש וצ ןעוװעג ןיא סע ,רעמיצ לַאטעמ םעד ןופ

 -ענ רע טָאה ,םור גנניסערד םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו

 ן'םיוא ןעלַאפענּפָארַא זיא רעּפרעק רעד .ןעזָאלּפָא אשמ יד טזומ

 ,רָאדירָאק םעד ןופ רָאלּפ

 ןעגָארטניירַא רעּפרעק םעד ןעפלָאהעגנ םהיא ןַאד טָאה קנערפ
 ןעגנַאגעגנײרַא קנערפ ןיא ןַאד .(טפיל) רָאטייװעלע םעד ןיא

 ַא טימ ןעמוקעגקירוצ ןעטרָאד ןופ ןיא ןוא סיּפֶא ןיא ךיז וצ
 -קעלע םעד ןופ לעסילש רעד ןעווענ זיא סָאד .טנַאה ןיא לעסילש
 ןייז ןעמוקאב טָאה רָאטייוװעלע רעד ןעכלעוו ןופ ,רָאטָאמ ןעשירט

 טימ רע ןוא טנעפעעג רָאטָאמ םעד טָאה קנערפ .טפַארק-ביירט

 -עק) טנעמסייב ןיא טרהיפעגּפָארַא רעּפרעק םעד ןעבָאה ן'ילנָאק
 עלעדיימ רעטעדרַאמרע רעד ןופ ילנָאק טָאה ןעטרָאד .(רעל
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 ן'םיוא ךיז וצ תמ םעד ןעמונעג ,"קיט דעב , יד ןעמונעגּפָארַא
 .ןירַא טנעמסייב ןיא רעטייוו ןענָארטעגקעװַא םהיא ןוא עציײלּפ

 -נורַא ?עטימ רעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא רָאטייװעלע רעד

 לעטימ רעטייוצ א ןעועג ןיא סע .טנעמסייב ןיא ןהעגוצרעט

 טָאה רָאטייװעלע םעד ןעבעל רָאלפ ןעטשרע םעד ףיוא .ךיוא
 רעטנוא ,ןעטנוא ןוא ריט ַא טנעפעעג ךיז עגָאלדָאּפ רעד ןיא

 רעטייל ןעזיד רעביא טא .רעטייל ַא ןענאטשעג ןיא ,ריט רעד
 .רעלעק ןיא ןהענּפָארַא םנעקעג ןעמ טָאה

 -ענקעװַא עציילּפ ן'םיוא רעּפרעק םעד טָאה ילנָאק דנערעוו
 -וצ רעטייל ן'רעביא קנערפ זיא ,ןיירַא רעלעק ןיא רעטייוו ןענָארט
 זיא רָאטייװעלע רעד  רָאלפ ןעטשרע ן'פיוא ןעמוקעגפיורַא קיר
 -ענקעװַא טָאה ילנֲאק .טנעמסייב ןיא ןעטנוא ןעטרַאװ ןעבילבעג
 טָאה ןאד ןוא ריט-רעטניה ַא ןופ טייוו טינ ,עטעדרָאמרע יד טגייל :

 ןערהָאפעגפיורא רע ןזיא רָאטייװעלע ן'טיס .טרעקענמוא ךיז רע
 .םהיא ףיוא טרַאװעג טָאה קנערפ וואו ,רָאלּפ ןעטשרע םוצ קירוצ
 ילנֲאק ןוא ,רָאטייװעלע םעד ןיא ןײרַא ךיוא קנערפ זיא ןעטרָאד
 ,רָאלפ ןעטייווצ םוצ ןערהָאפעגפיורַא ןעמַאזוצ םהיא טימ זיא

 ,םסיפִא ס'קנערפ ןיא ןיירַא ןענייז ייז

 טָא , .רענעקָארשוצ ַא טגָאזעג קנערפ טָאה "1 רעניימ טָאג,
 ,ךעלדיימ ייוצ) ?!ללָאה איהטנירָאק ןוא קרַאלק ַאממע טהעג

 ,ָאןלא .(סעשזדייו ערעייז ךָאנ ןעמוקעג ךיוא ןענייז עכלעוו
 יד ןעוו ןוא ,קנַארש ןייז ןיא ןעסָאלשראפ ן'ילנָאק קנערפ טָאה

 / ןוא סּפָאלעװנע ערעייז ןעמוקַאב ןיוש ןעבָאה ךעלדיימ ייווצ

 .ןעזָאלעגסױרַא םהיא רע טָאה ,ןעגנַאגענקעװַא ןיוש ןענייז

 ,טגערפענ קנערפ טָאה --- ? ןעכיירש טפנעק ---

 .טרעפטנעעג ילנָאק טָאה -- ?עסיבַא --

 ןיילא ןוא ,קסעד ןייז ייב טצעזענקעװַא םהיא טָאה קנערפ
 -סיורַא קסעד ןופ טָאה רע .םהיא ןעבעל טצעזעגנ ךיז רע טָאה;

 -רעד .ןעריטקיד ןעמונעג םהיא ןוא ריּפַאּפ לעטעלב ַא ןעמונעג
 -ייו םהיא ןוא ?עטעלב ןעטייווצ ַא ןעמונעגסיורא רע טָאה ךָאנ
 ,טריטקיד רעט

 םהיא טָאה רע ןוא ראלָאד 200 ןעבעגענ םהיא טָאה קנערפ
 ןיא רעּפרעק םעד ןענערברַאפ טנעמסייב ןיא ןהענ ןעסייהעג
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 עדייבעג עצנַאנ א טגרָאזַאב רעכלעוו ,ןעוויוא ןַא) סיינריופ םעד
 -עג טָאה ילנֲאק .("גנוצייה לַארטנעצ, -- ץיה ףמַאד טימ

 -ָאד טרעדנוה ייווצ יד קנערפ טָאה .,ארומ טָאה רע זַא ,טרעפטנע

 .קירוצ ןעמונעגנוצ םהיא ייב ראל

 .טגָאזעג ילנָאק טָאה -- ?רהיא טלעדנַאה ױזַא ---

 -יזרַאפ םהיא קנערפ טָאה --- ,טיירד-לא ןייז טעוו סע --- |

 לֶאז סָאװ וצ .ליומ ןייד טכַאמרַאפ רָאנ טלַאה --- ,טרעכ

 -קורב ןיא ןערעטלע עכייר בָאה ךיא ?ןערעו ןעננאהעג ךיא

 רעד וצ גָאטנָאמ םוק !עטכישעג רעזיד ןענעו טינ הגאד ,ןיל

 ןייד טלַאה ןוא טינ ךַאז ןייק ןופ טסייוו וד יו יוזא ,טייברא

 ךיד ךיא לע ,ךיד ןעמ טריטסערַא רעמָאט .,טכַאמענוצ ליומ

 סָאד ןוא טנעווַא טנייה ןעמוק טסנעק ,לייב ףיוא ןעמענפיורַא

 ? ןָאט

 ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא .?ָאיה טנָאזעג בָאה ךיא --

 ,קירוצ טלעג סָאד ןעמוקַאב ןוא ןעמוק וצ

 טָאה -- ןעסיוו ריִמ זָאל ,ןעמוק טינ טסנעק וד ביוא ---

 יז לעװ ןוא ךעלעטעצ יד ןעמענ ךיא לעװ --- טגָאזעג קנערפ

 .רעּפרעק םעד ןעבעל ןעניילקעווַא

 --- ,םורַא טונימ ניצרעפ ןיא קירוצ ןייז לע ךיא ,טונ ---

 ןעזָאלעגרעביא ןע'קנערפ בָאה ךיא ,ןעפורענּפָא ךיז ךיא בָאה

 ךיא .(קנעש) ןולאס ַא ןיא קעווא ןיב ךיא ןוא ירָאטקעּפ רעד ןיא

 גיצנאווצ ןעוועג ןאד זיא סע .רעגייז ן'פיוא ןָאטעג קוק א בָאה

 לעקעּפ א ןעבענעג רימ טָאה קנערפ רעטסימ ייווצ וצ ןעטונימ

 ,נידנעהענ ,טנעפעעג לעקעּפ םעד בָאה ךיא ןעוו ןוא סטעראניס

 ןיב ןולַאס םעד ןופ ,ראלָאד ייווצ ןענופעג גינייווניא ךיא בָאה

 -רעד .ךעלטשרואוו ךָאנ טקישעג בָאה ךיא .םייהַא קעװַא ךיא

 -ּפִא רעבָא בָאה ךיא .ןעפָאלש טניילענוצ ךיז ךיא בָאה ךָאנ

 רעטסימ וצ ןיוש ךיא ןיב ;סקעז ךָאנ כלַאה זיב ןעפָאלשענ

 ןהעזעג ךיז ןעבָאה ריס .ןעגנַאנעג טינ גָאט םענעי ןע'קנערפ

 ןעטרעפ םעד ןערעק ןיא ןעטלַאהעג בָאה ךיא נָאטסניד טשרע

 : עשזיקנעדענ, :טגָאזעג ןוא ןעגנַאנעגוצ רימ וצ רע זיא ,רָאלּפ

 טָאה ; ?טייד-לָא , טגָאזעג בָאה ךיא ?! ?יומ סָאד טכַאמרַאפ טלַאה
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 ןעטנוא ןוא קירוצ תבש ןעמוקעג טסלָאװ וד ןעו :טנָאזעג רע

 ,ןעסייהעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןָאטעג וטסלָאװ טנעמסייב ןיא

 ."ןעוועג טינ לעבָארט ןייק טלָאװ

 לָאמ עכילטע ילנָאק טָאה גנולהעצרע ןייז ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 רע יװ ,רבח-השעמ ,םהיא טימ טפיטש קנערפ יװ טלעטשעגרָאפ

 -ייטש ןעניסַאּפש א ףיוא ,ץעז א ,ּפוטש ןעטכייל ַא םהיא טיג

 ןופ רעטייברא רעדָא עטמַאעב סיִּפֶא יד ןופ רענייק רעבָא .,רענ

 ןעבָאה יזא .ןהעזעג טינ לָאמנייק סָאד טָאה ירָאטקעפ רעד

 םייב תֹודע סלַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז ןעוו ,טגָאזעג עלַא ייז

 ,לעיירט

 רע ביוא ,טנערפענ ן'ילנָאק ייב טרואק ןיא טָאה יסרָאד

 רע טָאה ,עלעטייב ענעטָארד ס'ןענייפ ירעמ ןענעוו סעּפע סייוו

 : טרעפטנעעג
 ן'פיוא ןע'קנערפ רעטסימ ייב ןהעזעג סע בָאה ךיא --

 טרהיפעגרעטנורַא רעּפרעק םעד ןעבָאה רימ יו םעד ךָאנ ,קסעד

 -ונעג עלעטייב יד ךָאנרעד טָאה קנערפ רעטסימ ,טנעמסייב ןיא

 .(קנַארש רענרעזייא) ףייס ןיא ןעסָאלשרַאפ ןוא ןעמ

 םירָאװ ,גנושַאררעביא ןַא ןעמעלַא רַאפ ןעווענ זיא סָאד

 ענייז ןופ םענייק ןיא טנַאמרעד טינ סָאד רע טָאה רעהירפ

 .טנעמטייטס ןעטרעפ ןייז ןיא וליפא ,סטנעמטייטס

 ,שטנערב ילרַאה ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ-סגנוטייצ ַא טָאה ךָאנרעד

 טגָאזעג תודע ,"לענריושזד אטנַאלטַא, םעד ןופ רעטרָאּפער ַא

 ןיא ן"ילנַאק טימ טאהעג טָאה רע סָאװ ,ךערּפשעג א ןענעוו

 עטכישעג עצנַאג יד; טלהעצרעד םהיא טָאה ילנָאק ,ןָאזירּפ

 טָאה רע ביוא טגערפעג םהיא טָאה ילרַאה ."דרָאמ םעד ןופ

 טָאה (ילנָאק) רע ןוא ,עלעטייב ענעטָארד ס'ןענייפ ירעמ ןהעזענ

 .ןהעזעג טינ לָאמנייק עלעטייב יד טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג

 "רע ן'ירעמ טָאה קנערפ זַא ,טגָאזעג ךיוא ןע'שטנערב טָאה רע

 טינ) רָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא ,(טעזָאלק-רעטָאװ) טעליִאט ןיא טעדרָאמ

 עטיוט יד טָאה ,ילנָאק ,רע ןעוו זַא ןוא ,(רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא

 טרעווילגרַאפ ןעװעג ןיוש יז זיא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעזרעד

 ןעראוועג ןעגנאגאב זיא ךרָאמ רעד זַא ,טסייה סָאד) ףייטש ןוא
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 -ילענג רע טָאה ,לעיירט םייב ,טציא .,(רעהירפ טייצ עשביה ַא
 ,טגָאזעג ןע'שטנערב ץלַא סָאד טָאה רע זַא ,טנעק

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עלעטייב רעד ןענעוו טקנוּפ רעד

 זיא ילנֲאק זא טביולנעג ןעבָאה סאוו יד םירָאװ .עטסגיטכיוו

 ןיא עידענַארט יד ןא טביולנעג ןעבָאה ,דרָאמ םעד ןעגנַאגַאב

 ןעטעבעג ן'ירעמ ייב טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד ןעמוקעגפיורַא

 -עג ןעמ טָאה -- ?עלעטייב יד ןעמוקעגניהַא זיא ואוו .טלעג

 -צולּפ .ןעוועג טינ ןיא רעפטנע ןייק ןוא ,טייצ עצנַאג יד טגערפ

 | .סייו רע זא ,טרעלקרע ילנָאק טָאה גניל
 ןופ טייהלעצנייא עניצנייא יד ןעװענ טינ ןיא סָאד ןוא

 וליפא -- ,טנַאמרעד טינ רעהירפ טָאה רע סָאװ ,השעמ ןייז

 טנָאזעגסיוא , ןיוש טָאה רע ןעוו ,?4 רעמונ טנעמטייטס , ןייז ןיא

 ןוא סוויטקעטעד יד טרעכיזראפ טָאה רע יװ ,"תמא ןעצנַאנ םעד

 יד ;ל?יּפשייב םוצ .טינ ךיוא לָאמטסנעד וליפא --- ,ן'יסרָאד

 גידנערעטיצ ןע'קנערפ ןענופענ טָאה רע ןַא ,טייהלעצנייא

 ;טנַאה ןיא קירטש עגנַאל ַא טימ ןוא טייקזעוורענ ןופ
 ןליפא .סרעּפילס ןוא טוה ס'ירעמ ןענעוו טייהלעצנייא יד רעדָא

 .טנָאמרעד טינ ןעכַאז עזיד רע טָאה טנעמטייטס ןעט4 ןייז ןיא

 ,טלהעצרעד רע טָאה ,טרואק ןיא ,השעמ רעטק ןייז ןיא טשרע
 -לַאטעמ םעד ןיא עטיוט ַא ןענופענ ן'ירעמ טָאה רע תעשב זא

 ערהיא ,טוה רהיא ןהעזענ רהיא ןופ טייו טינ רע טָאה ,רעמיצ

 רע זַא ןוא ,(עגנעטס) ןָאביר ַא ןוא (ךיש ,סעטסעמ) סרעּפילס
 ס'קנערפ ןעוו .ןעוויוא ןעבעל ןָאטענ ףרָאװ ַא ךָאנרעד סָאד טָאה

 רעהירפ ץלַא סָאד טָאה רע סָאװרַאפ ,טנערפענ םהיא טָאה רעיִאל

 טינ םהיא טָאה ןעמ זא ,טרעפטנעענ רע טָאה ,טלהעצרעד טינ

 רע .ץורית רעדנַא ןִא סעּפע ןעבענעג טָאה רע רעדָא ,טנערפעג

 .טהערדענ ךיז טָאה

 -עג ןענייז רעהרַאפ-ץיירק םעד ףיוא ןעטרָאװטנא ענייז עלַא

 ,ןהעז טנעקעג טָאה רעדעי סָאװ ,עכלעזַא רעדָא עטהערדעג ןעוו

 זַא ,ןענעקייל ןייז ,ליּפשייב םוצ ,טמענ .ןעניל א ןיא סע ןַא

 ןעק רע זַא ,ןע'הנעט ןייז ןוא ,ןעננוטייצ יד טנעיילעג טָאה רע

 רעטייברַא יד ןופ עליפ ןופ ןענָאזתודע םעד ץָארט ,ןענעייל טינ

 -סקע יד ןעגנולשעג טָאה רע יװ ןהעזעג ןעבָאה ייז זא ,ךעלדיימ
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 רע טָאה ,ןעבירשענ טינ טָאה רע טכעלש יװ דרָאמ ן'כָאנ סארט

 לָאז סָאד ניד'הרצ יװ -- ןעביירש ןוא .,ןעבירשעג טרָאפ ךָאד

 לָאז רענייא זא .ןענעייל יו רערעווש ץלַא זיא --- ןייז טינ

 -יא ןענעק טינ ןוא ךעלעווירב ןוא ךעלעטעצ ןעביירש ןענעק

 ןופ רעטרעוװ עסיורנ יד טינ וליפא ,תורוש עטקורדעג ןעזעלרעב

 .ךילרעכעל זיא סָאד --- ארטסקע עלענַאיצַאסנעס ַא

 ןיא ,רעהרַאפ-ץיירק םעד טרהיפענ טָאה סָאװ ,רעיִאל רעד

 םעד רעבָא טזעל ןעמ ןעוו ,רעיִאל רעיירט ,רעניהעפ ַא ןעוועג

 טרעלק ,רעהרַאפ-ץיירק ןעזיד ןופ טכיראב ןעשיפארגָאנעטס ןעננאפ

 טלָאװ ָאגאקיש רעדָא קראי וינ ןיא זא ,גידנעליוו טינ ךיז ןעמ

 טכַאמענ ןעטלָאװ סָאװ ,סרעיִאל עגילדנהעצ ןעניפעג טנעקעג ןעמ

 -ַארּפ א ןעוועג ןיא יײצילַאּפ רעטנַאלטַא יד ,באשזד ןערעסעב ַא

 עטסעב יד -- סרעיאל-לעיירט ס'קנערפ ןוא ,ייצילַאּפ עלעיצניוװ

 -דַא עלעיצניװָארּפ ןעוועג ןעמעלַא ךָאנ ןענייז --- אטנַאלטַא ןיא:

 -נָאק ןופ טלָאװ רעיָאל-לאנימירק רעקראי וינ רעטוג ַא .ןעטַאקָאוװ

 טלָאװ רע .ׁשֵא גרַאב ַא טכַאמעג השעמ עשיטסירטעלעב ס'יל

 סנעגיל ענייז ןיא טקַאּפעג טכייל ן'ילנָאק רעהראפדץיירק ן'פיוא

 טלָאװ םור-טרואק רעד זא ,עגַאל ַאזַא ןיא טלעטשעג םהיא ןוא

 ןוא ,זעוורענ ןערָאװעג טלָאװ ילנָאק .רעטכעלעג ןופ טכַארקעג

 -וצ טלָאװ "קיטסירטעלעבדדנוש , ןייז ; טרעטנָאלּפעג זעוורענ ךיז

 .ןעכָארבעגנעמאז
 טינ ךילריטאנ ךעלעטעצ יד ןעטלָאװ סרעיאל רעקראי ןינ

 .שרעדנַא טריפעגנ ייז ןעטלָאװ סייק עצנַאג יד .,טניסעלכאנרַאפ

 טּפיוהרעביא ,טייטס רעדנַא ןַא ןופ סרעיאל ןעמענ רעבָא

 טלָאװ סָאד .ךילרהעפעג ןעוועג טלָאװ ,הטרָאנ רעד ןופ ךָאנ

 ,טציירוצ רחעמ ךָאנ בַאמ םעד
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 טרהיפעג טָאה קנערפ זַא ,גנוטּפױהַאב ס'ילנָאק וצ תודע

 .ןעבעל ןעשילַארָאמנוא ןַא

 ךרוד ןעבָאה לארענעשזד-רָאטיסילָאפ רעד ןוא ייצילַאּפ יד

 ןע'סואימ א טרהיפענ טָאה קנערפ זא ,טרעטיימורטעג ןעננוטייצ יד

 סָאד ןיא ,ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ יו : ןעבעל ןעשלירָאמנוא
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 ,"וויטָאמ , םעד ןעזייוו וצ םוא ,גיטכיוו טסכעה ןעווענ ייז רַאפ

 טָאה ,ָאזלא .דרָאס םעד וצ טכַארבענ ןע'קנערפ טָאה רעכלעוו

 נידנעציז ,טנעיילעג ןעגנוטייצ יד טָאה עכלעוו ,ילנָאק רערטיכ רעד

 -ניירַא ,לעיירט ס'קנערפ ףיוא ןענָאז-תודע ןייז ןיא ,ןָאזירּפ ןיא

 ךיז טָאה סָאד ביוא םירָאװו .טרָאס ןעזיד ןופ תושעמ טלעטשעג

 ךָאד סָאד ךיז טָאה ,ן'יסרָאד רַאפ ןוא ייצילַאּפ רעד רַאפ טניולעג

 -יולג לָאז ןעמ ןעכַאמ .,ן'ילנָאק רַאפ ,םהיא רַאפ טניולעג יאדוַא

 ןוא ,ףרואווסיוא רעכילנהעווענ-רעסיוא ןַא ןיא קנערפ זַא ,ןעב

 רַאפ זיא סָאד --- ןענייפ ירעמ טיוטעג סָאד רע טָאה רעבירעד זַא

 רע טָאה ,ָאלא .,טיוט ןוא ןעבעל ןופ ענַארפ ַא ןעוועג םהיא

 .-לעקע טַָאהעג טָאה קנערפ ןא ,טלעטשעגרָאפ ל?עיירט ן'פיוא

 רע זַא ןוא ,ןעיורפ טימ עסינטלעהראפ עכילריטַאננוא ,עטפַאה

 -לעזא ןיא ןהעזענ םהיא טָאה ,שנעמ רעטיורטרַאפ ןייז סלַא ,ןיילַא

 ,סענעצס עכ

 -ןקרָאפ ןעטייקנידנעטשנַאנוא עניזָאד יד ןענעלפ ךילנהעוועג

 ירעמ .טגנָאזעג תודע רע טָאה יוזא  ,נָאטימ ךָאנ תבש ןעמ

 ,טמיטשעג טָאה סע .נָאטייב תבש ןערָאװעג טעדרָאמרע זיא ןענייפ

 -עטשַאב ַא ןהֶא עטכישענ טרָאס ַאזַא ןעזָאלרעביא ,ךָאד

 רעד ןיא ןיוש אטישּפ א .ךילרהעפענ ןעוועג טלָאװ ננוניט

 ןיא ןעסייו א ןענעקטנַא רענענ א ןעביולנ וצ ואוו ,הטואפ

 ןעוועג ענַאלקנא רעד רַאפ ןיא ,ָאזלא .טניואוועג טינ םלוע רעד

 רע זַא ,ןעלהעצרעד לָאז סָאװ ,תודע ןעסייוו א ןענירק וצ גיטכיוו

 זַא ןוא ,ןעיורפ טימ ךיז טריזומַא סנערפ יו ןהעזענ ךיוא טָאה

 .נאטימ ךָאנ תבש ַא ןיא ןעמוקענרָאפ לָאמ סעדעי זיא סָאד

 ןעוועג טכייל ייצילַאּפ רעד ראפ ןאד ןיא אטנַאלטַא ןיא

 הטרָאנ רעד ןיא .,טלָאװעג רָאנ טָאה יז תודע ערעסָאװ ןענירק וצ

 ינרױטַא טקירטסיד רעדָא ?ארענעשזד:רָאטיסילָאס א טלָאװ

 .טרואק א ןיא ןעננערב וצ טלייאענ טינ ךיז תודע עכלעזַא

 ס'קנערפ וצ טָאה יסרָאד ל?לארענעשזד-רָאטיסילָאס ,ץרוק

 סוטורב ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ןעגנוי ןעסייו א טכַארבעגנ לעיירט

 טנעלפ גאטימ ךָאנ תבש זַא ,טלהעצרעד טָאה רעכלעוו ,ןָאטלָאד

 -נירט ,ןעיורפ טימ סעקנַאילוה ןעבָאה סיִּפֶא ןיא ךיז ייב קנערפ

 -רעד טָאה רע .ייז טימ ןעקנַארטעג ערעטכייל ןוא ריב ןעק
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 יורפ ַא ןע'קנערפ רַאפ טלעטשענרָאפ טָאה םהיא זַא ,טלהעצ

 רהיא טימ זיא ,ןָאטלָאד ,רע זַא ןוא ,סניקּפָאה יזייד ןעמָאנ ן'טימ

 -קעפ ליסנעּפ רעד ןופ טנעמסייב ןיא ןעגנַאנעגרעטנורַא ךָאנרעד

 .אפָאס א ןענַאטשעג ןיא ןעטרָאד זַא ןוא ירָאט

 ן'םיוא ןעמונעג ן'ילנָאק ןעבָאה סרעיאל ס'קנערפ תעשב

 ןע'ןָאטלָאד טָאה רע יצ טנערפענ םהיא ייז ןעבָאה ,רעהרַאפ-ץיירק

 טָאה טרָאװטנא ןייז ןיא ירָאטקעפ ?יסנעּפ רעד ןיא ןהעזענ

 רהעמ ךס ַא טימ ךָאנ ,ןָאטלָאד יו עבלעז סָאד טלהעצרעד ילנָאק

 תבש ןעסיוועג ַא ןיא יו טרעדלישענ טָאה רע ןעטייהלעצנייא

 } םיפֶא ןיא ךיז וצ ןעפורעגניירַא םהיא קנערפ טָאה גאטימ ךָאנ

 -לעװ טימ ,"ידייל, ַא ןעסעזעג ןע'קנערפ ייב זיא ןעטרָאד זַא

 ןָאטלָאד ןעוועג זיא ייברעד ןוא ריב ןעקנורטעג טָאה קנערפ רעכ

 -עג ,ן'ילנָאק ,םהיא טָאה קנערפ זַא ;"ידייל , עטייוצ א ןוא

 רענייק זַא ןהעז שזַאטע ןעטשרעטנוא ן'פיוא ןהעגרעטנורַא ןעסייה

 -לָאד זַא ;סיפֶא ןיא (ןע'קנערפ) םהיא וצ ןעמוקפיורַא טינ לָאז

 ןוא ןע'קנערפ טימ ןעמַאזוצ ןענייז "ידייל , עטייווצ יד ןוא ןָאט

 ייב ןעבילברַאפ סיִּפֶא ס'קנערפ ןיא "ידִייל , רעטשרע רעד טימ

 "ידייל , עטייווצ יד ןוא ןָאטלָאד זיא ןַאד זַא ןוא טונימ ןעצפופ

 רַאפ טָאה ,ילנָאק ,רע זַא ;סיפֶא ס'קנערפ ןופ ןעמוקעגסיורַא

 טנעפעעגפיוא שזַאטע ןעטשרע םעד ןופ ענָאלדָאּפ רעד ןיא ייז

 ; רעטייל ן'רעביא ןעננַאגענּפָארא ןענייז ייז ןוא דריט טנעמסייב יד

 טנעמסייב ןיא טכַארברַאפ ןעבָאה ייז סָאװ טייצ עצנַאנ יד זַא

 -עטש טינ ייז לָאז רענייק זַא ,ןעבעגעג גנוטכַא ,ילנָאק ,רע טָאה

 ןערעטש טינ רענייק לָאז שזַאטע ןעטייווצ ן'םיוא זַא ןוא ,ןער

 ןָאטלָאד ןעוו ,ךָאנרעד זַא ;"ידייל , רעטשרע רעד טימ ןע'קנערפ

 טָאה ,רעלעק ןופ קירוצ ןעמוקעגפיורַא ןענייז ?עמַאד , ןייז ןוא
 ,קעװַא זיא ןוא (טנעס 28) רעטרָאװק א ןעבענענ םהיא ןָאטלָאד

 ןיא ןע'קנערפ וצ ףױרַא קירוצ ןַאד זיא ייווצ רעמונ "ידייל , ןוא

 זא ;ןעגנַאנעגקעװַא "סידייל, עדייב ןענייז רעטעּפש זַא ;סיפָא

 ןעשיווצ רעמיא ,םיתבש ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעכילנהע

 .יירד ךָאנ בלַאה ןוא יירד

 טָאה יִלנָאק ןוא ן'ילנָאק טגיטעטשַאב ָאזלַא טָאה ןָאטלָאד
 .ןע'ןָאטלָאד טניטעטשַאב
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 -רָאפ ?עיירט ן'פיוא ןענייז דצ ס'קנערש ןופ תודע סלא
 ןָאטלָאד ואוו ,לעטדעטש םעד ןופ רעניואוונייא עכילטע ןעמוקענ

 ןע'סואימ א טָאה רע זַא טגָאזעג ןעבָאה ייז ןוא טניואוועג טָאה

 הבנג ַא רַאפ ןָאזירּפ ןיא ןעסעזעג לָאמַא זיא רע זַא ;ןעמָאנ

 .ָאטינ טרָאוװ רהָאוו ןייק זיא םהיא ןיא ןזַא ןוא

 -ָאה עכלעוו ,תודע עכילטע ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע

 ןעמ זַא ןוא ןַאמ רעכילרהע ןַא ןיא ןָאטלַאד זא ,טגָאזעג ןעב

 ,טנָאזעג טָאה תודע עזיד ןופ רענייא םנה ,ןעביולנ םהיא ןעק

 -רעד זַא רעבָא ,ןעביולנ ןענעק טינ םהיא ןעמ טגעלפ רעהירפ זַא

 .ןעביולג ןיוש םהיא ןעק ןעמ ןוא ןערָאװענ רעסעב רע זיא ךָאנ

14 

 --- .סיִפָא ןייז ןיא גאמימ ךָאנ תבש -- .לַארָאמ ס'קנערפ
 טָאה ילנָאק סָאװ ,םענעצס עטפַאהלעקע סרעדנוזַאב

 .טרעדלישעג

 ױזַא יו --- טלהעצרעד טָאה ילנָאק סָאװ ,השעמ טּפיוה יד

 ןעטכַארטַאב רימ ןעלעוו --- ןעראוועגנ טעדרָאמרע זיא ןענייפ ירעמ

 רימָאל טשרעוצ רעבָא .דנַאטשמיא ןענייז רימ יוװ ,ךילדנירג ױזַא

 ס'ילנָאק ןוא טרעדלישעג טָאה ןָאטלָאד סָאװ ,סָאד ןע'רטּפ;ּפָא

 .ןופרעד גנוניטעטשַאב

 ןייק ןיא ירָאטקעּפ-ליסנעּפ רעד ןופ רעלעק םעד ןיא זַא

 טימ ןעראוועג ןעזיװַאב זיא סָאד ,אפאס ןייק ןעוועג טינ לָאמ/

 ןיא סָאד רעבָא .ןעשנעמ ענידנעטשנא ,עכילרהע ,תודע עליפ

 -לָאפ יד ןענייז רעניטכיוו .טייקגיניילק א ניסעמסינטלעהרַאפ

 ,רעדעי טנאקאב ןעוועג ןיא סע עכלעוו טימ ,ןעטקַאפ עדנענ

 -רַא סלַא ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 -- גנוליײטּפָא סענזיב רעד ןיא רעטלעטשעננָא סלַא רעדָא ,רעטייב

 ןעו ,טכוזרעטנוא יונעג ךילנעזרעּפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטקַאפ

 .ַאטנַאלטַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 -ימ ךָאנ תבש טגעלפ ,טנעטסיסַא ס'קנערפ ,ףיש טרעברעה

 -רַא עטסרעוװש יד ןעבָאה רעמיא ןעמאזוצ ןע'קנערפ טימ גָאט

 רעייז ןעלעטשנעמאזוצ ןַאד ןענעלפ ייז .רעכיב יד ייב טייב

 ןֹוא תונובשח ערעדנַא ןוא טכיראב ןעלעיצנאניפ ןעכילטנעבעוו
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 ךָאנ בלַאה ,רהוא יירד .ןעדנוטש ריפ ייב ןעמענ טנעלפ סָאד

 רעייז ןיא ןָאטרַאפ ףיט ןייז ייז ןענעלפ ןַאד --- רהוא ריפ ,יירד

 טיילסלייס ןעמוקניירא נאטיס ךָאנ תבש ןענעלפ ךיוא .טײברַא

 דנומניז ןעּפַאכניײרַא ןַאד ךיז טנעלפ טּפָא .(ןערָאשזאיָאװ ימָאק)

 ןייז סָאװ ,ירָאטקעפ רעד ןופ סָאבעלַאב טּפיוה רעד ,גַאטנָאמ

 .ייברעד טנעהָאנ ןעוועג זיא רָאטס-ירענַאשיײיטס

 טנעלפ טּפָא ןַא ,טקַאפ רעד ןזיא טנַאסערעטניא ?עיצעּפס

 יז .יורפ ןייז ןעמוק סיפִא ןיא ןע'קנערפ וצ נאטימכַאנ תבש

 -וורּפייט ןוא ןירעפארנָאנעטס סלַא ןעפלעה ןַאד םהיא טנעלפ

 .(ןירעביירש-ןישַאמ) ןירעט
 ןָאטלָאד ןוא ילנָאק יו ,גאטימ ךָאנ תבש ,ןַאד דָארג ןוא

 ןיא ךיז ייב ךילנהעוועג קנערפ טגעלפ ,טנָאזענ תודע ןעבָאה

 !ןעיורפ עגידנעטשנַאנוא ןעבָאה סיִפָא

 -סָאג יד טנעלפ ,ייז טימ ןייז ןעביוא טנעלפ קנערפ תעשב

 ױזַא .,ןעסָאלשרַאפ ןייז ,גנַאגנײרַא רעד ,ירָאטקעּפ רעד ןופ ריט

 טנעלפ ,טינ זא רעדָא .טרואק ןיא טלהעצרעד רעגענ רעד טָאה

 ! ןעמוקפיורַא לָאז רעצימיא זַא ןעזָאלוצ טינ םתס ילנָאק

 ,ןאמסלייס א רעדָא ,ירָאטקעּפ רעד ןופ סָאבעלאב רעד ןעוו

 ןעסָאלשרַאפ ןענופעג ןוא ןעמוקעג ןעטלָאװ קנערפ סעסימ רעדָא

 ,קנערפ ,רע ואוו טנערפענ ךָאנרעד ךילריטַאנ ייז ןעטלָאװ ,ריט יד

 .סע טסייה ,טַאלג ןהענּפָא טגעלפ ץלַא רעבָא .ןעוועג ןיא

 לָאמ ןייק טָאה רענייק ןוא ןעמוקעגניירַא טינ לָאמ ןייק זיא רענייק

 ,טנערפענ טינ תוישק ןייק

 ,ירָאטקעפ רעד ןופ רעשזדענעמ רעטייווצ רעד ,ילראד .וו .נ

 יעוװוילַאה רעטכעוו-נָאט רעד ,ףיש טנעדנעטניארעּפוס טנעטסיסַא

 -נעּפ רעד ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא עליפ ןוא

 -ַאדנַאקס א רַאפ טרעלקרע תוישעמ עזיד ןעבָאה ,ירָאטקעפ ?יס

 רעטעּפש טָאה סאוו רעדעי ןוא ןעניל ןעכילרעכעל ןוא ןעזעיל

 + "ענ ךיוא סָאד טָאה לעיירט םעד ןופ טכירַאב םעד טנעיילעג

 .ןהעז

 ַא ןעוועג זיא סיִפֶא ס'קנערפ ןופ ריט יד :םעלַא ץוח ַא

 ערָאלק ַא ,עלעה א רָאנ ,ענרעזעלג-לעקנוט ןייק טינ ןוא ,ענרעזעלגנ

 ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש ךעד ,רעטסנעפ ַא ןופ ביוש יד יו
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 רענרעזעלג ַאזַא ךרוד .לָאמס ייווצ טכוזאב סיִּפֶא ס'קנערפ טָאה

 סע יװ סקנוּפ ןעטייוו ןופ ןהעז ךילטייד טנעקעג ןעמ טלָאװ ריט

 ס'קנערפ ןופ רעטסנעפ רעד ןוא .ןעוועגנ טינ ריט ןייק רָאנ טלָאװ

 דייש יד ןוא .,סָאנ רענידעבעל א ףיוא ןעמוקענסיױרַא זיא סיפָא

 -ייס טלָאװ יז .ענעסירוצ ַא ןוא עטְלַא ןא ןעוועג זיא (ענידרַאנ)

 .טאהעגנ טינ גנוטיידַאב ןייק ייסדיוו

 ענידנעטשנַאנוא ןעמוקרָאפ נָאטייב ןעלָאז רעמיצ ַאזַא ןיא זא

 ןיא ןערעוו טריצירבַאפ רָאנ ןעק רעכלעוו ,ןיזנוא ןַא זיא סענעצס

 ,רענניל ןערטיכ-שיטָאידיא ןוא ןעדנעסיוונוא ןַא ןופ חומ םעד

 קנערפ ביוא טנערפעג ן'ילנָאק ייב רעבָא ןעבָאה סוויטקעטעד יד

 ןעוועג ןענייז ןעננוטייצ יד ןוא ,טרהיפענפיוא סואימ ךיז טָאה

 סאָוו סָאד טלהעצרעד ילנֲאק טָאה ;ןעכַאז עכלעזַא טימ לופ
 סעקטָאלּפ ןוא ןעשינערעהוצנָא ע'סואימ יד טימ טמיטשעג טָאה

 טלָאװעג ןעבָאה סוויטקעטעד יד סָאװ סָאד ,ןעננוטייצ יד ןופ

 נָא םהיא ייב סָאד ןעבָאה ,סוויטקעטעד יד ,ייז ןוא ;ןעבָאה

 ,דיירפ טימ ןעמונענ

 ןע'קנערפ ייב טייבראעגנ ןעבָאה סָאװ ךעלדיימ יד ןופ ןהעצ

 רעד ןופ סנירָאטייברא יד ייב טָאה רע זא ,טנָאזעג תודע ןעבָאה

 -דיימ ענירביא עלַא רעבָא ,ןעמָאנ ןע'סואימ ַא ירָאטקעּפ ?יסנעּפ

 תודע ןעבָאה -- טרעדנוה ןופ טנעהָאנ --- ירָאטקעפ רעד ןופ ךעל

 -ענפיוא רעמיא סנירָאטײברַא יד טימ ךיז טָאה רע זַא ,טנָאזעג

 םעד םהיא וצ ןעבָאה ייז זא ןוא נידנעטשנא טסכעה טרהיפ

 -יז ןעבָאה ןהעצ יד טפערטאבנא סָאװ ןוא .,טקעּפסער ןעטספיט

 זַא ,ןעווענ הדומ ךיז ךָאנרעד ,ןהעז ןעלעוו רימ יוװ ,ייז ןופ ןעב

 -קעטעד ןא ןוא ,םהיא ןענענ טנַאזענ תודע שלַאפ ןעבָאה ייז

 .םעד ןיא ןעניוצעגניירַא ייז ןעבָאה סוויט

 ךעלדיימ עניזָאד יד סָאו ,סָאד טזעל ןעמ ןעוו :רעטייוו

 ,ןעננורהיפפיוא ס'קנערפ ןענעוו ל?עיירט םייב טנָאזענ ןעבָאה

 טָאה לעדיימ רעד וצ .טינ קורדנייא ןייק ייס יוװ ייס סָאד טכאמ

 ן'םיוא טגיײלעגפיורַא טנַאה יד רע טָאה רעד ; ןָאטעגנ ?עכיימש א רע

 -לושַאב םהיא ןעבָאה סָאװ ,רָאּפ ַא ןעוועג ןענייז סע .עציילּפ

 ךָאנרעד סָאד ןעכָאה ייז רעֶבָא ,"ןעטייהכערפ , ערעסערג ןיא טניד

 .ןעניוצעגקירוצ
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 רע טָאה ,ןָאטעגרעביא ךיז ןעבָאה ךעלדיימ עכילטע תעשב

 ,עטצעל סָאד טפערטאבנא סָאװ .,רעמיצ םענעי ןיא טקוקעגניירַא

 "ענ ןעטרָאד ןענייז ךעלדיימ יד זַא ,ןעניימ טנעקענ ןעמ טכָאװ

 .רעמיצידָאב ןימ א ןעוועג זיא רעמיצ רעד זַא ןוא ,טעקַאנ ןעוו

 סטעקעשזד יד ןָאטסיוא זיולב ןעטרָאד ייז ןענעלפ ן'תמא ןיא

 ךיז טָאה ריט יד .רעכוטרַאפ רֶאּפ א ןָאטנָא ןוא (ךעלעטנַאמ)

 -על א ףיוא ןעמוקענסיורַא ןענייז רעטסנעפ יד ,ןעסָאלשרַאפ טינ

 -נהעצ ןוא ,ןעוועג טינ ןעטרָאד ןיא טעליִאט ןייק ,סָאג רעגידעב

 טָאה קנערפ זַא טנעקיילעג טּפיוהרעביא ןעבָאה ךעלדיימ רעגילד

 .זיא סע ןעוו טקוקעגניירא ןיהַא

 "וז ןעלָאז סָאװ ,ךעלדיימ עכילטע ןעניפעג ךיז ןעלָאז סע זַא

 ןוא רעד זַא ,תושעמ טימ טייקמאזקרעמפיוא ןעניוועג וצ ןעכ

 ךעלעד'ןח טכַאמענ רעדָא ,ןעוועטריולפ טלעוועג ייז טימ טָאה רעד

 -- םעקַאנ-בלַאה ןעוועג ןענייז ייז תעשב ייז ףיוא טקוקעג ,ייז וצ

 רעדָא ךעלדיימ טרָאס רעזיד .ךאז עכילנהעוועג א ןיא סָאד
 ,םיט רעטנאקאב-טוגנ ַא זיא ןעיורפ

 ןוא .ןעמוקענ טינ לעיירט םעד וצ זיא יבמרָאפ סעסימ

 ,טנעמטייטס םענערָאװשעג ַא טכַאמעג יז טָאה ?עיירט ן'כָאנ

 -סיוא יז טָאה ןע'קנערפ ןענעוו טלהעצרעד טָאה יז סָאװ ץלא זַא

 .וצרעד ןעננואווצענ רהיא טָאה ייצילָאּפ יד זַא ןוא טכַארטעג

 -ַאננוא ןופ סענעצס עכילרעדיוש טרעדלישענ טָאה ילנָאק

 .רוניפ-טּפיוה יד ןייז טנעלפ קנערפ עכלעוו ןיא ,הואת רעכילריט

 סָאװ ,רעגענ רעד ,רע ןוא  .ילנָאק ,טלהעצרעד רע טָאה ױזַא

 ראפ .ןהעזענ ןיילַא סענעצס עזיד טָאה ,רוכיש ןעווענ טפָא ןיא

 םהיא רַאפ ןוא ,תודוס ןייק ןעבָאה טינ קנערפ טנעלפ םהיא

 .ןעמהעש טינ ךיז רע טנעלפ

 ס'ילנָאק ןופ לייט ןעזיד ןענעוו ןענָאז ןעק ןעמ סָאװ ץלַא

 ןיוש סנערפ טלָאװ ,תמא ןעווענ טלָאװ סָאד ביוא זַא ,זיא השעמ

 .זיוהלוד ַא ןיא ןעוועג גנַאל

 ןיא ןעוװעג ן'ילנָאק טימ ןיא קנערפ זא ,גנוטּפיוהאב יד

 עלַא ןעבָאה םהיא טימ טפיטשענ טפָא ןוא ןעגנוהיצַאב עש'רבח

 .טנעקיילעג

 ךיא בָאה ,ןערהיפפיוא ךיז טנעלפ קנערפ יװ םעד ןעגעוו
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 םהיא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ רעדעי טימ טעמכ טדערעג לעיצעּפס

 טדערעג תוישעמ עטנַאמרעד יד ןעגעוו ןעבָאה עֶלַא .,טנעקעג טוג

 םימ --- ןָאזרעּפ ןייז ןענעו ןוא גנוטסירטנע רעטסערג רעד טימ

 -עװ טרעהעננָא ךס א ךיז בָאה ךיא .,טקעּפסער ןעגידנעטשלַאפ
 טימ ןעסעומש עכילנעזרעּפ עניימ ןופ ןוא ,םעד ןופ .םהיא ןענ

 "על ןייז ןופ דליב ןעגידנעטשלופ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,םהיא
 .ןעבעל רענייר טולָאסבַא ןַא ןעוועג ןיא סָאד .ןעב

 ,ןע'קנערפ ןעגעו טלהעצרעד טָאה ילנָאק סָאװ ,סָאד ןעוו,
 ענייז ןופ רענייא טגָאזעג רימ וצ טָאה -- ?,תמא ןעוועג טלָאװ

 םהיא ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב יד ןעטלָאװ, -- ,עטנאקאב עטנעהָאנ

 .ךילטרעצ ךיז ןעביל ייז .ערעדנַא ץנַאג ןעוועגנ יורפ ןייז ןוא

 ןוא ןעניוטשעג טינ זיא השעמ יד ,רָאּפ עכילקילנ ַא ןענייז ייז

 ".ןעגיל רעניצומש רעניּפמול ַא .ןעגיולפעג טינ

 "רַאס ןערעטיב ַא טימ ךיז טָאה ס'קנערפ דניירפ רעבלעזרעד

 קנערפ יו ,םעד ןעגעװו השעמ ס'ילנָאק ןופ טכַאלעגסיוא םזַאק

 סָאװ רַאפרעד ץעז ןעכילרעדרעמ א ןעבענעג ?עדיימ רעד טָאה

 ,טגאזטנע םהיא טָאה יז

 גילפ ןייק ןעק רע .רעטקַארַאכ ןייז טימ טינ טמיטש סע --

 -- .טגָאזעג רע טָאה -- ךילרעכעל טושּפ זיא סע .,ןערירנָא טינ

 ם היא יז טלָאװ ,גַאלשרָאפ ַאזַא טכַאמעג רהיא טלָאװ רע ןעוו

 ן'פיוא טניילעג רהעמ ךיז טלָאװ סָאד .ץעז א ןעבעגעג רשפא

 -קאוועג ךיוה טינ .עקניכאװש ןייק ןעוועג טינ זיא יז ןוא ,לכש

 .קרַאטש ןוא טקַאּפמָאק רעבָא ,ןעס
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 יד טסַאּפרַאפ טָאה קנערפ זַא ןעלעטשרַאפ ךיז ןעמ ןעק
 ? ןץילנַאק טריטקיד ייז ןוא ךעלעטעצ

 ."ךעלעטעצ דרָאמ , ייווצ יד ןעטכארטַאב ריִמָאל

 רענייא ןוא ריּפַאּפ עניורב ףיוא ןעוועג זיא עלעטעצ ןייא

 ןוא תורוש ןיינ ןעטלַאהטנע טָאה רעניורב רעד .עסייוו ףיוא

 ,ןהעז וצ ןעוועג טכייל זיא סע .תורוש ףניפ --- רעסייוו רעד

 "יורב רעד .םעניורב םעד ןופ ננוצעזטרָאפ א זיא רעסייוו רעד זַא

 ןירעביירש יד ?!עמַאמ , טרָאװ םעד טיס ןָא ךיז טגנַאפ רענ
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 ןעבָאה תורוש ןיינ יד .רעטומ רהיא וצ ךיז טדנעוו ,סע טסייה

 . אוו ןעוועג םינ ןיוש זיא רעטייוו .ריּפַאּפ גערב ן'זיב טכיירגרעד

 ןוא ,לעטעלב ןעטייווצ א ןעמונעג רעביירש רעד טָאה ,ןעביירש וצ

 טביוה עלעטעצ רעזיד) .עגירביא סָאד ןעבירשענוצ םהיא ףיוא

 ןיא סע ."עמַאמ! טרָאװ םעד טימ ןָא טינ ןיוש ךיז

 ןעגנוביירשַאב יד ןיא .(ענידרעהירפ סָאד ןופ סולש רעד

 ייורב םעד ןעמ טָאה סייס קנערפ רעד ןענעוו ןעננורעלקרע ןוא

 | ע ט ש ר ע , םעד סלַא טנעכייצַאב רעבירעד עלעטעצ םענ

 ." ןעטייוו צ , םעד ספַא ,ןעסייוו םעד ןוא "על ע טע צ

 ,ךעלעטעצ ייווצ יד ןופ טלאהניא םעד ןעבענרעביא רימָאל טציא

 ךיא .עכילרעטרעוו ַא זיא ָאד ךַאמ ךיא סָאװ גנוצעזרעביא יד)

 ילעוו ,ערעדנַא רֶאֹּפ ַא רעדנע ןוא ,רעטרעוו רֶאֹּפ ַא ךרוד רָאנ זָאל

 .(ןעקורד ֹוצ טינ טסַאּפ סע עב

 :ןענַאטשעג ןיא עלעטעצ ןעטשרע םעד ףיוא

 סָאד טָאה ןעטנוא ָאד ןעגנודענ זיא סָאװ רענענ רעד עמַאמ

 עגּפָארַא ךימ רע טָאה טעליאט ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןָאטעג

 טָאה רעצרַאװש רעגענ רעכיוה רעגנאל א ("ךָאל ןכרוד טּפוטש

 סָאד ביירש ךיא רעגענ רעכיוה רערַאד רעגנַאל ַא ןָאטעג סָאד

 ."רימ טימ ךיז טליּפש רע תעשב

 :עלעטעצ ןעטייווצ םעד ףיוא

 טכַאנ רעד יװ ױזַא ןעביל ךימ טעװ רע טנָאזעג טָאה רע,

 רעצרַאװש רעכיוה רעגנַאל רעד רעבָא ןָאטעג סָאד טָאה שטיוו

 ."ןָאטעג ןיילַא סָאד טָאה רענענ

 -ייז ייז םירָאװ ,טינ ךעלעטעצ יד ןעבָאה ןעניז ןעטַאלנ ןייק

 ןעביז טימ חנ,; ךילקריוו .שיצראה-םע רעייהעגנוא ןעבירשעג ןענ

 ."ןעזיירגנ

 ןעטכעלש ַא רַאפ ןעמונעגנָא ןעמ טָאה "שטיוו , טרָאװ סָאד

 טָאה טשּפ ַאזַא .(רעטכעוו) ןַאמשטַאװ טרָאװ םעד ןופ ןעגיילסיוא

 -עגנייא ןיא סע יװ סָאד ןעמ טָאה ;טּפעלקעג טינ רעבָא ךיז

 רעשידיא רעגנוי א טָאה ,לעיירט ן'כָאנ ןיוש ,רעטעּפש .טשטייט

 ןעמוקוצ טגעלפ ןעמ עכלעוו ךרוד ,עגַאלדָאּפ רעד ןיא רימ ּוד (*

 .טנעמסווב ןיא טרופעג טָאה סָאװ ,רעטוול םוצ
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 -ביר םעד טקעדטנע ,רעדנַאזקעלַא .א ירנעה ןעמָאנ ן'טימ רעיִאל
 טרָאװ םעד טימ זא ,ןעזיווַאב טָאה רע ,טרָאװ ם'נופ טשּפ ןעגיט

 ,(הפשכמ) שטיוו םניימענ עקַאט רעביירש רעד טָאה "שטיוו

 טסייה "טיינ , טרָאװ ןענידרעהירפ םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ןוא

 ןופ קנאדעג ןעצנַאנ םעד טרעדנע סָאד ."הפשכמ טכַאנ, סָאד

 רעכילריטַאנ רעזיד טיס .םעט ַא עקַאט טָאה סָאד ןוא ,ץאז

 ,רָאלק ץלא ןיוש ךיז טזעל טרָאװ םעד ןופ גנושטייטרַאפ

 ןעלעיצעּפס םעד וצ ןערעהעגנ "הפשכמ טכַאנ, רעטרעוו יד

 יד ייב טײברַאעגנסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעדייר ןוא ןעקנעד טרַא

 ,ןערהָאי רעדנעזיוט ןופ רשפא ,זיא ייֵז ייב םירָאװ ,עצרַאװש

 -רעוו טמוק סָאװ ,הפשכמ-טכַאנ א ןענעוו ןעביולנרעבַא ןַא ןַארַאפ

 עליפ ןעבָאה ןעביולגרעבַא ןעכילנהע ןא) .ףָאלש ןיא ןעשנעמ ןעג
 -טימ סָאד ןעבָאה אקירעמַא ןופ סרענענ יד ןוא .,רעקלעפ עדליוו

 ןעבָאה רעננַאפךעפַאלקש ןענַאװ ןופ ,אקירפַא ןופ טכַארבעג

 | ,(טכַארבעג ייז
 טָאה עלעדיימ עטעדרָאמרע יד זא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 טרעוו ,זלַאה םורַא קירטש ַא טימ ענעגרָאװרעד ַא ןענופעג ןעמ
 גיטיונ טינרָאג ןיא סע .ךילריטַאנ ןוא ךַאפנייא ץנַאנ ץַאז רעד

 .?ןעשטייטוצנייא , ?עיצעּפס רעטרעוו יד

 :יױזַא ךיז טנעייל סע

 יד יוװ יוזַא טשרמולכ ןעביל ךימ טעוװ רע טנָאזענ טָאה רע,

 רעכיוה רעגנַאל רעד רעבָא ,ןָאטענ סָאד טלָאװ הפשכמ טכַאנ

 -ננע רעד ָאד ךיז טניפעג סע ?.ןָאטעג ןיילַא סָאד טָאה רענענ

 ױזַא, זיא ןופרעד ןיז רעכילנהעווענ רעד .?קיַאל , טרָאװ רעשיל

 -נַא לעסיבא רעבָא םהיא ןעכיורבעג סרעגענ עדנעפיוונוא .?יווװ

 טשרמולכ , ,ליּפשייב םוצ ,ןעגָאז ןעליוו ייז ןעוו .ךיוא שרעד

  ק י א ? , ךיוא ייז ןענָאז ,"ןָאטעג סָאד טלָאװ ךיא יו ױזַא

 רָאנ ,,יו יוזא, םינ ןַאד ןיוש טסייה טרָאװ רעגיזָאד רעד

 ."יוו ױזַא טשרמולכ,

 -ַאב ןעשרענענ-טכע ןא ןַאד טמוקַאב עלעטעצ רעצנַאג רעד

 .(רעטקַארַאכ ַאזַא ךיוא טָאה עלעטעצ רעטשרע רעד) רעטקַאר
 -יטרַאּפנוא עלא ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעננורעלקרע ס'רעדנַאזקעלַא

 ,הטואס רעד ןיא ןעשנעמ עשיא
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 "ביר םעד רעבָא ןעמ טָאה לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -רַאֿפ טינ עלעטעצ םעד ןיא "שטיוו, טרָאװ םעד ןופ טשּפ ןעגיט

 ןיא רעדנַאזקעלַא) .טינ ךיוא סרעיִאל ס'קנערפ וליפַא ,ןענַאטש

 טָאה רע .ןעדנוברַאפ ןעוועג טינ סייק קנערפ רעד טימ ןאד ךָאנ

 יד טכַארטַאב ןוא סעצָארּפ םעד ןיא טריסערעטניארַאפ םתס ךיז

 ."ןעמשטַאװ, טסייה סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ,(ךעלעטעצ-דרָאמ

 רעבָא ,גיטכיוו רעייהעננוא ןעוועג זיא גנורעלקרע ס'רעדנַאזקעלַא

 טינ יז ןיא ךעלעטעצ יד ןופ גנוטכַארטַאב רעניטציא רעזנוא וצ

 .גיטיונ

 -קיד ךעלעטעצ יד טָאה קנערפ זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק

 -לעזַא טימ סָאד ,טניימעג טָאה קנערפ זַא ,ךילנעמ זיא ?טריט

 ,רעטומ ס'ירעמ ,סוויטקעטעד יד ןערַאנּפָא רע טעװ ךעלעטעצ עכ

 ? ןעשנעמ ערעדנַא ןוא

 שזַאטע ןעטשרע םעד ןֹופ טרעדײלשעגּפָארַא ןעמ טָאה ן'ירעמ

 ,רערַאד ,רעגנַאל ,רעכיוה א תעשב ,ןַאד ןוא ,ןיירַא רעלעק ןיא

 -ונעג יז טָאה ,"טליּפשעג , רהיא טימ ךיז טָאה רענענ רעצראווש

 ןעבירשעגּפיוא ןוא ,ריַּפַאּפ ךעלטעלב ייווצ ןוא טפיטשיילב ַא ןעמ

 קנערפ טָאה ,ץלַא סָאד ןוא ..ןעמַאמ רהיא וצ עלעווירב םעד

 ?לכש ן'פיוא סָאד ךיז טגייל !ןעביולג ןעמ טעװ ,טנעכערעג

 -נוא זיא ירעמ זַא ,ןעלעטשרָאפ עדנוקעס ַא ףיוא ךיז ריִמָאְל

 טלָאװ .ןעביירש וצ דנַאטשמיא ןעוועג ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעט

 ? ןעביירש ןעזָאלעג רהיא רעדרעמ רעד

 טָאה הפשכמ טבכַאנ יד טינ זַא ,טביירש ירעמ :רעטייוו

 טָאה רעגענ רעצרַאװש רעגנַאל רערַאד רעד, ;{ ןענרָאװרעד רהיא

 "רעד ןיוש ,ןָאטעג ןיוש -- יז טביירש --- "ןָאטעג ןיילַא סָאד

 ן'כָאנ ןעבירשעג טָאה יז ,רעטרעוו ערעדנַא טימס .רהיא ןעגרָאװ

 | .טיוט

 ךיז לָאז רעגענ רערטיכ-עקסטָאידיא ,רעדנעסיוונוא רעד זַא

 ָאי ןיא סָאד ,טייקערטיכ רענעגייא ןייז ןיא ןערעטנָאלּפרַאפ ױזַא

 עדנעסיוונוא ייב ןעמ טהעז "קינָאל; עכילנהע ןא ךילנעמ

 -עפ ,רעטעדליבענ ַא זַא רעבָא .טירש ןוא טירט ףיוא סרענענ

 -עטעצ עכלעזא טימ לָאז ,סנערפ יו ,שנעמ רעגולק ןוא רעגיה

 "על יו רעכילרעכעל זיא סָאד ,טלעוו יד ןערַאנוצּפָא ןעניימ ךעל
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 ַאזַא ףיוא טלָאװ שנעמ רעסייוו רעטסדנעסיוװנוא רעד .ךילרעכ

 .ןעוועג גיהעפ טינ ןיזנוא
 -עד יד זא ,ןענַאטשרַאפ טינ ןעד קנערפ טלָאװ :;רעטייוו

 ירעמ טינ זיא סע זא ,ןעגידנוקרע ךיילנ ךיז ןעלעוו סוויטקעט
 רעהירפ זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ רע טלָאװ 4 טפירשדנַאה ס'ןעגייפ

 -דנַאה ס'ילנָאק זיא סָאד זא ,ןעניפעגסיוא ןעמ טעװ רעטעּפש רעדָא

 -- הילת רעד ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז םוא -- ןַאד זַא ןוא ,טפירש

 ? ןעבענסיורַא םהיא ילנָאק טעוװ

 -עג ץלַא לעיירט ן'זיב רע טָאה ,ן'ילנָאק טפערטַאבנַא סָאװ

 -ייוצ םעד ןוא ,ןעבירשעג רע טָאה עלעטעצ ןייא זַא ט'חנעט

 עבלעז יד ןעבָאה ךעלעטעצ עדייב סָאװ סָאד .ק נ ע ר פ ןעט

 טפירשדנַאה ַא זַא .טרעטשענ טינ ייברעד םהיא טָאה ,טפירשדנַאה

 ןייז טָאה רעדעי זא ;ןעשנעמ א ןופ קילבנִא רעד יו ױזַא זיא

 -עג ןערעדנוזַאב ןייז טָאה רע יו טקנוּפ ,טפירשדנַאה ערעדנוזַאב

 ןיא ,טקרעמַאב ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ יוװ ,סָאד -- טלַאטש

 -פליה ַאזַא טָאה סָאװ ,שנעמ א זא .,ןעלַאפעגנייא טינרָאנ םהיא
 ןעק רע זַא ,ןעניימ לָאז ,חומ ןעשרעדניק ןעדנעפיוונוא ,ןעזָאל

 ָאי ךיז טגייל סָאד ,ייצילָאּפ יד ןערַאנּפָא ךעלעטעצ עכלעזַא טימ

 ,לבש ן'פיוא

 ןופ ,ילָאננָאק .ס .ּפ טסילַאנרושז רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד

 ןענעװו ,1914 ןיא ,לעקיטרַא ןייז ןיא טָאה ,"ילקיוו ס'רעילָאק ,

 : גנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא עדנענלָאפ יד טכאמעג טקנוּפ ןעזיד

 -עג טינרָאג ילנָאק טָאה טייהנעסיוונוא רעטכידעג ןייז ןיא,

 ןעוו .זיא רעביירש רעד רעוו ןָא טזייוו טפירשדנאה ַא זַא ,טסואוו

 -עצ ייווצ יד טגיילעגקעװַא רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעבעל טָאה רע

 ןיילַא םהיא טייקערטיכ ןייז טָאה ,טפיטשיילב םעד טימ ךעלעט

 ".ןײרַא קַאז ןיא טראנענניײירַא

 ילנֲאק יו רעביירש ַאזַא סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז ףרַאד ןעמ

 ַא יא סע .ןעביירשפיוא סעּפע ךיז טמענ רע ןעוו ,ךרוד טבעל

 "נוא ןַא רַאפ סָאװ ,ךיז טנַאמרעד .םהיא רַאפ עיצַארעּפָא ערעווש

 טפורּפ ץראה-םע רעסיורג ַא ןעוו ,סױרַא בור סָאד טמוק סע ןיז

 ךיז ןערעטנָאלּפ סע .רעדעפ ןוא טניט טימ ןעקירדסיוא סעּפע

 ,טייצ רעכילנהעוועג ַא ןיא ןיא סָאד .,ןעקנַאדעג יד םהיא ייב
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 -יירש ֹוצ סיוא טמוק ץראה-םע םעד זַא ,רָאפ ךיז טלעטש טנייה
 "כרוד רעד דרָאמ א ןעננַאנַאב זיא רע יוװ םעד ךָאנ ךיילנ ןעב

 ןא :ךאז ןייא רָאנ טסואווענ רָאלק טָאה רענענ רענעבירטעג

 ןָאטעג סָאד טָאה רע ןוא .ךיז ןופ דשח םעד ןעהיצּפָא ףרַאד רע
 "ענג םהיא טָאה ?לכש רערטיכ-שירַאנ רערעטסניפ ןייז יוװ ױזַא
 ,טנערעל

 -סגנודליבנייא ןעבָאה סרענענ זא ,ךַאז עטנאקאב ַא זיא סע

 סרעגענ עדנעסיוונוא וליפא .עיזַאטנַאפ ןוא ?היפעג-קיזומ ,טפַארק

 עסיורג ןענייז ייז ןופ עליפ ,תוישעמ ןופ סרעסַאפרַאפ טּפָא ןענייז
 טימ םהיא ייז ןעצוּפַאב ,ןעניל ַא ןענָאז ייז ןעוו ןוא סרענניל

 ןא יו יוזא ,שיטסילאער ןעמוקסיוא לָאז סע ,ןעטייהלעצנייא

 טמוק רעסַאפרַאפ םעד ןופ טייהנעסיוונוא רעד ךרוד רעבָא ,תמא
 .ןיזנוא ןוא םזילַאער ןופ שאמ-שימ ַא סױורַא טפָא

 -לעצנייא "?עשיטסילַאער  ןופ שימענ טרָאז ןעזיד טימ טָא
 אװטסטָאידיא ןוא טייקערטיכ ןופ ,ןיזנוא ןעדליוו ןוא ןעטייה
 ףיוא טלהעצרעד טָאה יִלנָאק סָאװ השעמ יד סיוא ךיז טנעכייצ
 ןא ןוא .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד ןעגעוו לעיירט ס'קנערפ

 ,ךיוא ךעלעטעצ ייווצ יד ןיא טקעטש שימעג רעכילנהע
 ןוא ךעלעטעצ יד טריטקיד טרָאפ קנערפ טָאה רשפא רעבָא

 וצ סוויטקעטעד יד טושּפ ,ןויכ ַא טימ ןָאטענ ץֵלַא סָאד טָאה רע
 ?ּפעק יד ןעלמוטרַאפ

 רעדרעמ רעד זא לָאמ יירד טהעטש ךעלעטעצ ייווצ יד ןיא

 טסַאּפ סָאד .,רענענ רעצראווש ַא ןוא רערַאד א ,רעכיוה ַא זיא
 +-טכַאנ םעד ,ן'עיל טוינ וצ טינ ןוא ן'ילנָאק וצ טינ ,טינ ךיז

 ,ערַאד ןייק טינ ןעוועג טינ עדייב ןענייז ייז םירָאוװ ; רעטכעוו
 ןעמ ןעוו) עניורב רָאנ ,עצרַאװש ןייק טינ ןוא עכיוה ןייק טינ

 ,ץראוש רהעז זיא רע זא ,ןעמ טניימ ,רענענ רעצראווש ַא טנָאז
 ןליפא ,סרענענ עֶלַא ןעמ טכארטאב עצראוש סלַא םתפ םירָאוװ

 יד טלָאװעג םעד טימ ,ַאזלא ,קנערפ טָאה .(ךיוא עניורב-לעה
 -ַאז ייז ידכ ,דאילס ןעניטכיר םעד ןופ ןעּפעלשּפָארא סוויטקעטעד

 טינרָאג ירָאטקעּפ רעד ןיא ןענעק ייז סָאװ ,רענענ ַאזַא ןעכוז ןעל
 ? ןעניפענ

 טעוו ייצילַאּפ יד זַא ,ןעניימ טנעסעג רעבָא קנערפ טלָאװ
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 -ַאד ַא ,רעכיוה ַא עקַאט ןיא רעדרעמ רעד זא ,ןעביולג ךיילנ

 ןענַאטשראפ טלָאװ דניק עסייוו א 4? רעצראווש ַא רהעז ןוא רער

 ן'פיוא ןעביולנ טינ ךעלעטעצ יד ןופ רעביירש םעד טעװ ןעמ זַא

 טינ אקוד ןיא רענענ רעד זא ,ןייז דשוח טעװ ןעמ ןוא טרָאװ

 .ץרַאװש רהעז טינ ןוא רַאד טינ ,ךיוה

 "עג ךרַאמ ןייז סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ טייקערטיכ יד זיא סָאד

 רעזיד ןיא טֶא .דנַאטשוצ ןעוויטימירּפ ץנַאג ַא ןיא ךיז טניפ
 -עצ יד זַא ,זייוַאב רעכילטייד ַא טניל טייקטיישעג רעוויטימירּפ

 -ניא ןַא ןופ חומ םעד ןיא ןעראוועג ןעפַאשענ טינ ןענייז ךעלעט

 -רעּפ רענולק ןוא רעניהעפ רהעז ,רעטלעקיווטנע ךיוה ,רעטנענילעט

 טעוו רעטעּפש רעדָא רעהירפ זַא ,ןענַאטשרַאפ טלָאװ קנערפ ,ןָאז

 -דנַאה יד ןהעז ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןופ סרענענ עַלַא ייב ןעמ

 -עצ יד ףיוא ןעביירש םעד טימ ייז ןעכיילנרַאפ ןוא ןעטפירש

 רעכיוה ַא יצ ;רערַאד ןייק טינ יצ ,רערַאד ַא ָאי יצ .,ךעלעט

 ,ןעטפירשדנַאה טכוזעג טלָאװ ןעמ -- רענירדינ א יצ ,רעגענ

 רעהירפ .ךיוא עסייו ייב וליפא ,סרענענ ייב זיולב טינ ןוא

 ,טפירשדנַאה ס'ילנָאק וצ ןעמוקענוצ ןעמ טלָאװ רעטעּפש רעדָא

 -ענ רעמיא קנערפ ךָאד טָאה סָאד ,ןעביירש ןעק ילנָאק ןַא ןוא

 טעװ ףוס ?כ ףוס זַא ,ןענַאטשרַאפ ָאזלא טלָאװ רע  .טסואוו
 ךעלעטעצ יד ףיוא ןעביירש סָאד זַא ,ןענייצרעביא ןעזומ ךיז ןעמ

 רע זַא ,ןייז הדומ ךיז טעװ ,ילנָאק ,רע ןוא טפירשדנַאה ןייז זיא

 ..טריטקיד םהיא סָאד טָאה קנערפ זַא ןוא ןעבירשעג סָאד טָאה

 טרעלקעגוצ רע טלָאװ ,רעדרעמ רעד ןעוועג טלָאװ קנערפ ןעוו

 .סנעטסנינייוו ,ןיז ?עקיטש ַא סעּפע טאהעג טלָאװ סָאװ ,ןַאלּפ ַא

 -עוו ןערָאבעג טנעקעג טָאה ןַאלּפ רערטיכ-עקסטָאידיא אזַא

 רע .ס'ילנָאק יו ךרַאמ ןעהיור ,ןעדנעסיוונוא אזַא ןיא רָאנ ןער

 יז טָאה רענייק .ןיילַא רענייא ךעלעטעצ יד ןעבירשענ טָאה

 קנערפ יװ שנעמ רעטנענילעטניאךיוה א .טריטקיד טינ םהיא

 : ,טינ יאדוא

 -נוא םעד ןעקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא גידנעהעגייבראפ

 ןיא ןעטייוצ םעד ןוא עלעטעצ ןעטשרע םעד ןעשיווצ דישרעט
 ןעטשרע םעד ןיא .(רעצראווש ַא) "קעלב , טרָאװ םעד וצ גוצַאב
 טהעטש רע .ץַאלּפ ןעניטכיר ן'פיוא טינ טרָאװ רעד ךיז טניפעג
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 ע) "ץראוש רענענ רעכיוה רעגנַאל ַא :טעּפעשטענוצ ,ףוס םוצ
 -וצוצ קנאדעג רעד זא ,ןהעז ןעק ןעמ .,(קעלב ַארנינ ללָאט גנַאל
 ,רעניורב ןייק טינ ןוא) רעצראווש ַא זיא רעדרעמ רעד זַא ןענייל
 טאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,ןעלַאפעגנייא ן'ילנָאק זיא (ילנָאק יו
 ןעו .,"רענענ רעכיוה ,רעגנַאל ַא, רעטרעוװ יד ןעבירשעגנפיוא
 ,עלעטעצ ןעטייווצ םעד ןיא ןעבירשעג רעדיוו עבלעז סָאד טָאה רע
 רעד , :ץַאלּפ ןעגיטביר ן'פיוא טלעטשעג ןיוש טרָאװ םעד רע טָאה
 ."ןָאטעג ןיילַא סָאד טָאה רעגענ רעצרַאװש רעכיוה רעגנַאל

 -ירּפ ןייז ףיוא ץלא םגה ,ןעוועג ילנָאק ןיא טיישעג ,ערטיכ
 ןיא) ןהעזעג םהיא בָאה ךיא רעגייטש ןעזָאלפליה ,ןעוויטימ
 רַאפ טש'רמולכ ןעטלַאהעג ןַאד ךָאנ םהיא טָאה ןעמ ואוו ןָאזירּפ
 םהיא זיא טייקערטיכ יד .(דרָאמ םעד ןיא ?לײטנַא ןעגיטייז , ןייז
 טייקנעבירטעגכרוד ןוא טייקערטיכ יד -- םיִנּפ ן'פיוא ןענעלעג
 ,ןעשנעמ ןעדנעסיוונוא רחעז ַא ןופ

 -ראפנוא עוויטימירּפ ןוא ?טייהנעסיוונוא עטכידעג, ןייז
 ךיז טָאה סע ןעװו ,ןַאד טגייצעגסיובא ךיז טָאה טייקכילדנעטש
 טרעדָאפ סָאװ ,עיצַאוטיס עטַאקילעד ַא סעּפע ןענעוו טלעדנַאהעג
 יד וצ נוצַאב ןיא .,לכש ןעטלעקיווטנע רענינייוו רעדָא רחעמ ַא
 שנעמ רעטסדליוו רעד ןיא ןעטקניטסניא עשיטסיאָאגע עכַאפנייא
 ןוא ;ןעבירטעגכרוד רהעז ןעטלעז טינ ןוא ,ערטיכ אקירפא ןופ
 רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,רעגענ רעזיד
 ןעועג זיא ,?וקס ןיא ןעגנאנעג רהאי רָאּפ ַא ןיא ןוא טדָאטש
 .רעגענ ןעכילטינשכרוד םעד ראפ רערטיכ

 .נידריווקרעמ טצישַאב יִלנָאק םישזד טָאה ןעסערעטניא ענייז
 ןיא רעטנאלטַא יד יווװ סוויטקעטעד עלעיצניװָארּפ עכלעזא ןוא
 -רעד .ןערַאנוצּפָא טייצ עסיוועג א ףיוא ןעוועג רעווש טינ םהיא
 -ַאמ ,טייצ עננַאל אזא טרַאנענּפָא ייז טָאה רע ױזַא יו ,ךיז טנַאמ
 םעד טָאה רע קנילפ יו ;ןעביירש טינ ןעק רע זַא ךיז גידנעכ
 ,ןייצ יד טדעררַאפ קעלב ןהאשזד וויטקעטעד ןעטנַאמרעד-ןעביױא
 טימ רע טָאה ייברעד יו ןוא ,םהיא ייב טערַאניס א גידנעטעב
 -רַאפ טָאה קעלב זיב ,ךַאז רעדנַא ןַא ןענעוו ןעדייר ןעמונעג םהיא
 ןייז ףיוא .ןעביירש ןעק ילנָאק ביוא : עגַארפ ענעגייא ןייז ןעסעג
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 רעדליװ-בלַאה רעזיד ,רָאיטקַא רעטונ ַא ןעוועג רע ןיא רעגייטש

 .רעגענ

 סָאװ ,םעד ץוח ַא םירָאװ ,טנעקעג טונ םהיא טָאה קנערפ ןוא

 טָאה ,ירָאטקעּפ רעד ןיא טהערדעגמורַא גידנעטש ךיז טָאה ילנָאק

 ס'קנערפ טימ ןוא טלעג ךָאנ טעדנעװעג טּפָא םהיא וצ ךיז רע

 -סיוא ףיוא רענייז ַא ןעמונעג רעלדעּפ ַא ייב רע טָאה ףליה

 .ןעלהָאצ

 רענעגנ םענעבירטעגכרוד ןעזיד טֶא :רָאפ ךיז טלעטש טנייה

 ןייז ייב קעװַא םהיא טצעז ,סיפָא ןיא ךיז וצ ןיירַא קנערפ טמענ

 סָאװ ,לעדיימ רעד ןעגעװו ךעלעטעצ םהיא טריטקיד ןוא קסעד

 ! טעדרָאמרע טָאה ,קנערפ ,רע

 טלָאװ קנערפ ןעוו ,ןַאד רָאנ ןעוועג ךילנעמ טלָאװ ךַאז אזַא

 ,ּפָארַא ןעניז ןופ

 -קיד קנערפ יװ עקַאט טביירש רענענ רערטיכ רעד ןוא

 רענענ ַא רָאנ ,רעגענ רענעבירטענכרוד ַאזַא רָאנ טינ ,םהיא טריט

 .ךעלעטעצ עכלעזַא ןעביירש וצ טנאזטנע ךיז טלָאװ םלונ ַא

 ןע'קנערפ טָאה רע זַא ,טנָאזעג טינ יִלנָאק טָאה לעיירט ן'פיוא

 ןעביירש וצ ןערָאװעג הצורמ זיא רע רעדייא ןענַארפ טלעטשענ

 רע זַא ,טלהעצרעד טינ ןעטרָאד רע טָאה ךיוא ,ךעלעטעצ יד

 טָאה קנערפ זַא ןוא ךעלעטעצ יד ןעביירש וצ טנאזטנע ךיז טָאה

 ,ילנָאק ,רע סָאד ,חומ םעד טהערדרַאפ ןוא טפָאלברַאפ ױזַא םהיא

 ,טגָאזעג זיולב טָאה רע .ךיז רַאפ רהַאפעג ןייק ןהעזעג טינ טָאה

 יד ןעגָארטרעטנורַא םהיא ןעפלעה ןעטעבענ םהיא טָאה קנערפ זַא

 יד טריטקיד םהיא רע טָאה ךָאנרעד זַא ;לעדיימ עטעדרָאמרע

 ,ןענַאזסיױא טינ םענייק ןעטעבעג םהיא טָאה רע זַא ; ךעלעטעצ
 ןילקורב ןיא באשזד א ןעכָארּפשראפ םהיא רע טָאה ייברעד ןוא

 טעוװ ,ילנָאק ,רע ביוא ,לעבָארט ןופ ןעמענוצסיורַא םהיא ןוא

 ןוא !קילג רענהעש א ,רהַאפעג ןיא ןייז טיוט ס'ירעמ ךרוד
 רענענייא ןייז טימ ןוא ןעמונעגנָא ץלַא סָאד טָאה רעגענ רעד

 טגיילעג ןֹוא ךעלעטעצ-דרָאמ יד ןעבירשעג רע טָאה טפירשדנַאה

 ..ולַאה םענענייא ןייז ףיוא ףלח םעד

 ַאזַא ןיא קנערפ זא ,ןעלעטשרָאפ רעבָא ןיוש ךיז רימָאֿל

 ןיא רענענ רעד זַא ןוא ךעלעטעצ יד טריטקיד רע זא ,טָאידיא
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 תוישק ןייק טגערפ ןוא עקַאט טביירש רע זַא ,םלוג רעטסיוו אזא

 טַאהענ ארומ סלַאפנעדעי ךָאד קנערפ טלָאװ ,ױזַא ביוא .טינ

 -דנַאה עכילריטַאנ ס'רעגענ םעד ךעלעטעצ יד ףיוא ןעזָאלוצרעביא

 ןייז זיא סָאד זא ןהענרעד ףופ ?כ ףוס ןעמ טעוװ רעמָאט ,טפירש

 -סיוא טעוװ רע ןוא ןעריטסערַא רענענ םעד טעװ ןעמ ןוא ןעביירש

 ןעלעטשראפ וצ ןעיירט סלַאפנעדעי טלָאװ רע ,,,רדח ןופ ןענָאז

 רע ,לַאפ אזַא ןיא ךילנהעוועג טוט ןעמ יו ,טפירשדנַאה ס'ילנָאק

 רעקניל רעד טימ ןעביירש ןעסייהענ ,ליּפשייב םוצ ,םהיא טלָאװ

 ןוא טנאה ס'רענענ םעד ןעטלַאהעג טלָאװ ,קנערפ ,רע רעדָא ,טנַאה

 טינ יֹזַא טָאה קנערפ ..טפיטשיילב םעד טרהיפענ רהיא טימ

 ןייז טימ ןעביירש ןעסייהעג ךַאפנייא םהיא טָאה רע ,ןָאטעג

 ,טַאהעג ארומ טינ רָאנ טָאה רע ןוא טפירשדנַאה רעכילנהעוועג
 ..בתכ ס'ילנָאק ןיא סָאד זַא ןערעוו רָאוװעג ןעמ טעװ רעמָאט

 יד ןעריטקיד ֹוצ טּפיוהרעביא סָאד טָאה ןיז ַא רַאפ סָאװ

 -עג תודע ןענידעבעל ַא ןעבָאה ןוא ,רענענ םעד ךעלעטעצ:-דרָאמ

 -ענ ,ןע'קנערפ ,םהיא טלָאװ עכלעוו ,טפירשדנַאה ַא טימ ךיז ןעג

 טינ סָאד טלָאז רהיא טייז רעכלעוו ןופ ? הילת רעד וצ טרהיפ

 .ןעניניזנהַאו א ןופ ןַאלּפ ַא סיוא ץֵלַא טמוק ,ןעטכַארטַאב

 טָאה ילנָאק ןעוו : טייחלעצנייא עדנענלַאפ יד ךיוא טכַארטַאב

 ייב טצעזענקעװַא םהיא טָאה קנערפ יו טרעדלישענ ?עיירט םייב

 -רעד יױזַא רע טָאה ,ךעלעטעצ יד םהיא ןעריטקיד וצ קסעד ןייז

 -ירש טסנעק :טנערפענ רימ ייב טָאה קנערפ רעטסימ ;טלהעצ

 טָאה סָאװ וצ ."?לעסיבַא8 :טרעפטנעענ בָאה ךיא ןוא ? עב

 ילנֲאֹק זא טסואוועג ךָאד טָאה רע ?ןענערפ טפראדעב קנערפ

 טימ ךעלעטעצ ןעמוקַאב םהיא ןופ ךָאד טָאה רע ,ןעביירש ןעק

 יו ןהעזענ ךָאד טָאה רע ןוא .טלענ ןעהייל וצ םהיא סעטיב

 .רעלדעּפ םעד רַאפ ריּפַאּפ םעד ןעבירשעגנרעטנוא טָאה ילנָאק

 "עג זיא ןַאלּפ ס'קנערפ זַא דלַאב יו :םייהלעצנייא ןַא ךָאנ
 סָאװ ןעוויוא ןעסיורנ םעד ןיא ןענערברַאפ וצ רעּפרעק םעד ןעוו

 יד טפראדעב רע טָאה סָאװ וצ ָאט ,רעלעק ןיא ןענַאטשענ זיא

 ,טפירשדנאה א ןעוועג ניטיונ םהיא זיא סאוו וצ 4 ךעלעטעצ

 סָאװ וצ ? סוויטקעטעד רַאפ רעזייוונעוו רערעכיז ַאזַא זיא סָאװ

 ,רעביירש סלַא ן'ילנָאק טימ ךעלעטעצ ןעוועג גיטיונ םהיא ןענייז
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 ? רעדרעמ רעד זיא קנערפ זַא תודע רעגידעבעל א סלא טסייה סָאד

 .ןעפורעגפיורא טינ ן'ילנָאק ןוא ,ןָאטעג טינ ףייפ ןייק טלָאװ רע

 רעלעק ןיא טרהיפעגּפָארַא זיא סע יװ ןיילַא רעּפרעק םעד טלָאװ רע

 .טהערקעג טינ טלָאװ ןָאה ַא ןוא ,טנערברַאפ ןעטרָאד םהיא ןוא
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 םעד ןוא רָאלּפ ןעטייווצ ץפיוא ןעמוקעגרַאּפ דרָאמ רעד זיא
 טרהיפעגרעטנורא ךָאנרעד ןעמ טָאה רעּפרעק

 ? טנעמסייב ןיא

 -ענ ןעגנַאנַאב ןיא דרָאמ רעד זא ,טלהעצרעד טָאה ילנָאק

 טָאה סע ואוו שזַאטע םעד ףיוא ,רָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא ןערָאװ

 עדנעגָאלש ןעוועג רעבָא ןענייז סע .סיִפֶא ס'קנערפ ןענופעג ךיז

 .ןעניל ַא ןיא סָאד זא ,עזייװַאב

 -לעצנייא ?עשיטסילַאער , ןעסַאמ טימ טרעדלישעג טָאה רע

 -עגרעטנורַא תמ םעד ףליה ןייז טימ טָאה קנערפ יוװ ,ןעטייה

 יַאב עדנעגָאלש ןעוועג רעבָא ןענייז סע .טנעמסייב ןיא טרהיפי

 ,ןעגנַאגעג טינרָאג תבש םענעי ןיא רָאטייװעלע רעד זא ,עזייוו

 עקַאט ןעזָאלענרעביא טָאה וצרעד זייװַאב ןעטסכילטייד םעד ןוא

 .ןייֵלַא ילנאק

 -לעוװ ,ןינע ןעמענעגנַאנוא םעד וצ ןעמוק רעדיוו ןעזומ רימ

 ,גנוכוזרעטנוא רעד ןענעוװו נידנעדייר ,טנָאמרעד ןעבָאה רימ ןעכ

 גָאטנוז טנעמסייב םעד ןיא טכַאמענ ןעבָאה סוויטקעטעד יד סָאװ

 ןענופעג ייז ןעבָאה "טפעש ,-רָאטייװעלע םעד ןיא ,גָאטרַאפ

 ַא רַאפ טכיורבעג ץַאלּפ םעד טָאה רעצימיא זא ,ןמיס ַא

 ס'קנערפ ףיױױא ,ונ .,(361 שזדייּפ ,ןעביוא העז) טעליאט

 רעד סָאד ןיא ,ילנָאק ,רע זַא ,טלהעצרעד ילנָאק טָאה לעיירט

 א ןיא הירפ רעד ןיא תבש םענעי ןָאטעג סָאד טָאה רע ,רעצימיא

 טלהעצרעד רע טָאה סָאד .טגָאזעג רע טָאה ,דנַאטשוצ ן'רוכיש

 טימ ,ןעטייהלעצנייא עשירענגיל ןוא ע'תמא ןופ רעטנָאלּפ ַא ןיא

 -עי טכַארבראפ טָאה רע ױזַא יו ןעבענענרעביא טָאה רע עכלעוו

 -רַאפ טינ רע טָאה ,ךעלעטעצ יד ייב יוװ טקנוּפ ןוא ,גָאט םענ

 ,םהיא ןענעג תודע רעטסעב רעד זיא טּפירשדנַאה ןייז זא ,ןענַאטש

 רע סָאװ ,דַאילס רעד זא ,ןענַאטשרַאפ טינ טציא רע טָאה ױזַא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 454

 -סעב רעד זיא "טפעש ,-רָאטייװעלע םעד ןיא ןעזָאלענרעביא טָאה
 .טהיא ןענעג תודע רעט

 ןעוועג טינ ןיא ירָאטקעּפ ?יסנעּפ רעד ןופ רָאטייוװעלע רעד
 -סעב ן'פיוא טכירעגוצ ןעוועג טינ זיא רע ןוא עטסעיינ יד ןופ
 ןוא ןעטנוא ןעזָאלּפָארַא ךיז טנעלפ רע ןעוו ,רענייטש ןעט
 טסייה סָאד ,"טפעש , ןייז ןופ טנורג םעד וצ ןעמוקוצ טנעלפ
 פַאפ ַא ןעבעג רע טנעלפ ,רעלעק םעד ןופ ענָאלדָאּפ רעד וצ
 ,ןַאד טלָאװ רָאטייװעלע רעד ןעוו ,ּםַאלק ןעכיוה ַא טימ ,ּפָארַא
 -וצ רעבירעד רע טלָאװ ,טנעמסייב םוצ ןעגנַאגרעד ,גָאטיײב תבש
 ןיא ןעזָאלעג ךיז ךָאנ טָאה ילנָאק סָאװ "ןמיס , םעד טשטעווק
 -רַאפ גָאטנוז רהוא יירד ןעבָאה סוויטקעטעד יד ןוא .הירפ רעד
 .טרעטשוצ טינ ןענופעג ןמיס ןעניזָאד םעד גָאט

 -רָאד סוויטקעטעד יד ןענייז רעטעּפש העש עכילטע
 -וורַא טנעמסייב םוצ ייז ןענייז לָאמ ןעזיד .ןעוועג רעדיוװ ןעט
 -ַאּפ ךילקריוו סע טָאה ןַאד ןוא ,רָאטייװעלע ן'פיוא ןערהאפעגרעט
 טָאה ,רעלעק םעד טכיירגרעד טָאה רָאטייװעלע רעד ןעוו .,טריס
 "ןמיס , ס'ילנָאק .ךורעג רעמענעגנַאנא ןַא טיירּפשרַאֿפ ךיז
 -ענ טלָאװ רָאטיײװעלע רעד ןעו .ןעראוועג טשטעווקוצ זיא
 ,טעטּפױהַאב טָאה ילנָאק יו ,גָאטײב תבש טנעמסייב םוצ ןעננאג
 -קעטעד ןעוו ,גָאטרַאפ גָאטנוז ןוא ,ןַאד ןעמוקעגרַאפ סָאד טלָאוװ
 טלָאװ ,לָאמ ןעטשרע םוצ "טפעש , םעד טקוקַאב ןעבָאה סוויט
 .ןעוועג גיטנעק סָאד

 ןיא רָאטייװעלע רעד זא ,עזייװַאב ךָאנ ןעוועג ןענייז סע
 -עוו תודע עטוג ןעוועג ןענייז סע .ןעגנַאנעג טינ טולָאסבַא תבש
 עטנַאמרעד-ןעביוא יד ןעוועג ןענייז עטסגיטכיוו יד ןוא ,םעד ןענ
 רעד) רָאלּפ ן'פיוא טייבראעג תבש ןעבָאה סָאװ ,רעטייברא ייווצ
 ןעטרעפ ן'פיוא .(רעטייברַאטימ ןייז ןוא טייחוו סעסימ ןופ ןַאמ
 ןעוו .רָאטייװעלע םעד ןופ רעדער יד ןענופעג ךיז ןעבָאח רָאלּפ
 ןוא ןעּפירקס רעדער יד ןעגעלפ ,ןהעג טנעלפ רָאטייוװעלע רעד
 סָאד ןעלָאז יז .ןערעטיצ טגעלפ ענָאלדָאּפ יד ןוא ,ןעשיור
 יד ןעוו ,ןעגרָאמ ףיוא .ךילגעמנוא ןעוועג זיא ןעקרעמַאב טינ
 ןורכז רעייז ןיא ןיא ,דרָאמ םעד טימ טכָאקעג טָאה טדָאטש
 םענעי טקרעמאב ןעבָאה ייז סָאװ ,טייחלעצנייא עדעי שירפ ןעוועג
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 -עלע רעד זַא ,טגָאזעג-תודע לעיירט ן'פיוא ייז ןעבָאה ,ונ .תבש

 .ןעגנַאגעג טינ תבש םענעי זיא רָאטייװ

 יד טכוזאב בָאה ןוא אטנַאלטַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ןופ רָאטייװעלע ן'פיוא ןעמונעג ךימ ןעמ טָאה ,ירָאטקעפ ?יסנעּפ

 -נוקרע ךיז בָאה ךיא ןוא טנעמסייב ן'זיב רָאלפ ןעטרעפ םעד

 .ןעראוועג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ץלַא ןעגעוו טניד

 -ייוועלע ןיא טרהיפעגרעטנורַא רעּפרעק םעד טלָאװ ןעמ ןעוו

 וליפַא טָאה טולב ןייק ןוא ,טולב ןעוועג ןעטרָאד טלָאװ ,רָאט

 .ןענופעג טינ ןעטרָאד טטעררעב
 זיא ,ּפָאק ןיא ן'ירעמ ייב ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,דנואוו יד

 רענילדנהעצ עליפ .טולב ךס ַא טהעג סע רעכלעוו ןופ אזַא ןעוועג

 .ןעּפָארט ַא ןופ לייט ַא זיולב טינ ןוא ,ןענורעג ןעטלָאװ סנעּפָארט

 טכייל טינ טלָאװ טולב ןופ דַאילס ןעדעי ןעשַאוװסיוא ןעצנַאג ןיא

 טטעררעב סָאװ ,ןעּפָארט םעד ןופ לייט יד ןליפַא ןוא ,ןעוועג

 ,םור"גניסערד םעד ןעבעל הירפ רעד ןיא גָאטנָאמ ןענופעג טָאה

 "קעפ יד ןעבָאה ייז ןעוו ,ןחעזעג טינ ךיוא סוויטקעטעד יד ןעבָאה

 .רעטעּפש ןעדנוטש עכילטע ןוא גָאטרַאפ גָאטנוז טקוקַאב ירָאט

 ט ִ* *

 ילָאס רעד .רָאה ןעביז עטמירַאב יד ןעגעוו טרָאװ ַא ךָאנ

 סע זא ,תודע סלא ךעלדיימ טכארבעג טָאה ל?ארענעשזד-רָאטיס

 ַאזַא ןיא ןא ,טקרעמַאב ןיוש ןעבָאה ריס ,רָאה ס'ירעמ ןיא

 ,טסילַאיצעּפס ַא ,רעקימעכ ַא וצ רעביא רָאה יד ןעמ טיג לַאּפ

 "יו א ףיוא ,ּפָאקסָארקימ א רעטנוא ןעכוזרעטנוא ייז לָאז רע זַא

 טינ יסרָאד סָאד טָאה עשז-סַאװראפ .רענייטש ןעכילטפַאשנעס

 גנוניימ רעד טימ טנעגונַאב ךיז רע טָאה סָאװרַאפ ?ןָאטענ

 עגַארפ עזיד רעזעל םעד ןעטעב רימ ? ךעלדיימ עכילנהעווענ ןופ

 רהיא ףיוא רימ ןעלעוו רעטעּפש םירָאװ ,ןעניז ןיא ןעבָאה וצ

 .רעפטנע ןעגיטכיו טסכעה ןוא ןעטנַאסערעטניא ןַא ןעבָאה

 -רעק םעד טכוזרעטנוא טָאה סָאװ ,רָאטקָאד-טדָאטש רעד

 תעשב זא ,טעטכירַאב טָאה ,עלעדיימ רעטעדרָאמרע רעד ןופ רעּפ

 םעד ןופ עגָאלדַאּפ רעד רעביא טּפעלשעג רעּפרעק םעד טָאה ןעמ

 ליומ ןיא ףיט .ט בע? עג ,טמעטָאעג ךָאנ יז טָאה טנעמסייב

 ןיא סָאד .ביוטש-ןעליוק טמעטָאעגניירַא יז טָאה זָאנ ןיא ןוא
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 -ימ יד טָאה ילנָאק סָאד ,השעמ יד ןזַא ,זייוַאב א רעדיוו

 ןיא ,עטיוט א גידנעניל ,רעמיצ ?אטעמ םעד ןיא ןענופעג עלעד

 .ןעניל א ןעוועג

 .טמעטָאעג טָאה יז זַא טעטכירַאב זיולב טָאה רָאטקָאד רעד

 ,ןעירשעג טָאה יז זַא ,עזייוװַאב ןעווענ ךיוא רעבָא ןענייז סע

 םעד טימ טקיטשרַאפ לוק רהיא טָאה רעדרעמ רעד זַא ןוא

 ,ביוטש-ןעליוק יד ןיא ןעבָארגעגנייא טכיזענ רהיא טָאה רע סָאװ
 -ענכרוד ןוא טקעדאב ןעוועג רהיא ייב זיא םינּפ רעד םירָאװ

 -סייב םעד טימ ןיא ילנָאק .ביוטש-ןעליוק םעד טימ טלעבירג

 -נערבראפ טפָא ןעטרָאד טנעלפ רע ,טנאקאב טונ ןעוועג טנעמ

 ןעבָאה סָאװ ,סרענענ עננוי עכילטע -- םירבח ענייז טימ ןעג

 -נירט ןעטרָאד ןעגעלפ ייז .ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןיא טייבראעג
 -ריטַאנ טלָאװ ןיילַא סָאד .םיענ אזא ןעליּפש ,ןעמאזוצ ריב ןעק

 -עג ןעגנַאנַאב ןיא דרָאמ רעד זַא ,זייװַאב ןייק ןעווענ טינ ךיל

 טמיטש עזייוַאב עטסניטכייוו יד טיס .,טנעמסייב ןיא ןעראוו

 ,עטכישעג רעצנַאנ רעד וצ טייקכילטייד וצ טינ סע .רעבָא סָאד

 ןופ ריט-רעטניה יד ןעכיורבעגנ טפָא טנעלפ ילנָאק סָאװ סָאד ןוא

 -נןיא א טָאה ,תובוח-לעב ענייז ןופ ןעפיולטנַא וצ טנעמסייב םעד

 -ענ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעקוררַאפ םעד וצ תוכייש עטנַאסערעט

 .ןעכַארבענּפא ןענופ
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 .ןעטקנוּפ ענעדישרַאפ

 וצ ןעמוקענפיורא זיא רע תעשב זא ,טלהעצרעד טָאה ילנָאק
 עננַאפ א טימ נידנעהעטש ןענופעג םהיא רע טָאה ,ןע'קנערפ

 םעד ןיא ןיירַא ןיא ילנָאק ןעוו ,ךָאנרעד .טנַאה ןיא קירטש

 ,עטיוט א ןענייפ ירעמ ןענופענ ןעטרָאד רע טָאה ,רעמיצ-לַאשעמ

 טָאה עשז-סָאװ וצ .זלַאה םורַא קירטש ַא טימ ,ענעגרָאװרעד ַא

 ?עדייס יד זיא רעמָאט ?קירטש עטייוצ א ןעטלַאהענ קנערפ

 ןעמ ?ןענרעוורעד לָאמַא ךָאנ רהיא רע לָאז ,טיוט טינ ךָאנ

 ןייז נידנעלהעצרעד .ןורכז ןעצרוק ַא טָאה רענניל ַא זַא טנָאז

 טעוװ רע זַא ,ןעסענרַאֿפ ךיז יִלנָאק טָאח ,השעמ ?עשיטסילַאער,

 םורַא קירטש ַא טָאהעג ןיוש טָאה ירעמ זא ,ןענָאז ןעפרַאד דלַאב
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 -נייא ?עשיטסילַאער , יד ןעבענעגניירַא טָאה רע ןוא זלַאה רהיא
 ןהָאצ א גידנעּפַאלק ןוא גידנערעטיצ טהעטש קנערפ :טייהלעצ

 ,טנַאה ןיא קירטש ַא גידנעטלַאה ןוא ןהָאצ ַא ןָא

 -לָאפ סָאד טריסַאּפ ָאד ן'ילנָאק טימ טָאה ץלַא ןופ רעכינ

 ,ןעלהעצרעד וצ טניימענ רע טָאה טנעמָאמ ןעזיד ןיא :;עדנעג

 טָאה טנַאה ןיא ןעטלַאהענ טָאה קנערפ סָאװ קירטש רעד טימ זַא

 טָאה ךָאנרעד ןוא ;לעדיימ יד ןעגרָאװרעד טשרָאקַא (קנערפ) רע

 -ענ ןיא קירטש יד זא ,טנָאזעג טָאה רע ןוא ןעסעגרַאפ סָאד רע

 ,לעדיימ רענעגרָאװרעד רעד ןופ זלַאה רעד םורַא ןענעֿכ
* 8 8 

 רעּפרעק םעד טָאה רע זא ,טגָאזענ לעיירט םייב טָאה ילנָאק

 רעד זיא קיט-דעב רעבָא טמוק יו .קיט-דעב ןיא טלעקיוועגנייא

 -עג ןעזיװַאב ןיא תודע עטסעבכ יד טיס ?ירָאטקעפ ?יסנעּפ

 ןיא .ןעװעג טינ סעכלעזא לֶָאמ ןייק ןיא ןעטרָאד זא ,ןערָאוװ

 טָאה רע זא ,טנָאזעג רָאנ ילנָאק טָאה טנעמטייטס ןעגידרעהירפ ַא

 ַא רעבָא .קאז םענעסוקַארק ַא ןיא טניילעגניירא רעּפרעק םעד

 .רעּפרעק ַאזַא רַאפ ןיילק וצ זיא קאז רענעסוקארק
 ;ג טג 8

 רע ןעטעבעג ן'ילנָאק רעיִאְל ס'קנערפ טָאה ?עיירט םייב

 ןיא טָאה קנערפ ןעוו ,תבש ןענידרעהירפ ַא ףיוא ןעזייוונָא לָאז

 ,רע ןוא ,יורפ רענידנעטשנַאנוא ןַא טימ טכַארברַאפ סיּפָא ןייז

 ןענירָאפ םעד ןעפורעגנָא רע טָאה .טיהענ ןעטנוא טָאה ,ילנָאק

 "עשיטסילַאער, יד טגיילענוצ טָאה רע ןוא ;(*יעד גניווינ-סקנעהט
 -ייוו ןענָארטעג טָאה "ידייל , ענידנעטשנאנוא יד זַא ,טייהלעצנייא

 -רעמוז טכע טדיילקעג ןעוועג זיא יז ,ךיש עסייוו ןוא ןעקָאז עס

 : .סע טסייה ,גיד

 -טלַאק רעד ןעווענ רעבָא ןיא יעד גניוויגסקנעהט רענעי

 סָאװ ,עענש רעטסערג רעד ןעננַאגעג זיא ןַאד ןוא גָאט רעטס

 .טַאהעג זיא סע ןעו טָאה אטנאלטא

 קנערפ זַא ,ןערָאװעג ןעזיווַאב זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 םוי רעזעיגילער-טינ רענַאקירעמַא ןא ,גנוגַאז-קנאד ןופ גָאמ ַא (*

 .רעבמעָאנ ןוא גָאטשרענָאד ןעטצעל םעד טרעיופעג טרעוו רעכלעוו ,בומ
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 -ראעג רענייז א ףלעווצ ןיב גָאטימרָאפ ןעצנַאנ םעד ןַאד טָאה
 ןייז טימ ןוא טנעטסיסא ןייז טימ ןעמאזוצ סיפֶא ןייז ןיא טייב

 ןעגנאגעגקעװַא רע ןיא רענייזַא ףלעווצ זַא ןוא ,עקטסיפארגָאנעטס

 ךעלקעּפ ךיז טימ גידנעגָארט ,ןַאמ ןעגנוי רעדנַא ןַא טימ ןעמאזוצ
 דנעבא םענעי ןעמוקעגרָאפ ןיא סאוו ,גנוטלאהרעטנוא ןא רַאפ
 ,קעווצ ןעשיפָארטנַאליפ ַא רַאפ

 עזיד ילנָאק טָאה סטנעמטייטס עגידרעהירפ ענייז עֶלַא ןיא

 טָאה טציא ,טנַאמרעד טינרָאג ?עקנאילוה, יעד גניווינ-סקנעהט

 ,לָאמ ןעטשרע םוצ טלהעצרעד סָאד רע
 * א *+

 -ךיימ רעטייברא ייווצ יד ןענייז ,גנוטּפױהַאב ס'ילנָאק טיול
 ןיא ןעמוקעגניירַא ,ללָאה איהטנירָאק ןוא קרַאלק אממע ,ךעל
 ןעבָאה ןיילַא ייז .סנייא ךָאנ טונימ גיצנאווצ סיִפָא ס'קנערפ

 עדנוטש ל?עטרעפייירד טימ ןעוועג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג תודע רעבָא

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סיִפֶא ס'קנערפ : םעד ץוח א ,רעהירפ
 ןהעזרעד וצ ןעוועג ךילנעמ םהיא טלָאװ סע ןעוו זַא ,ץַאלּפ ַאזַא

 -רַאפ וצ ן'ילנָאק טעּפש וצ ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ןעמוק ייז יו

 ,קנַארש ןיא ןירַא טלָאוװ ילנָאק רעדייא ,קנַארש ןיא ןעסילש

 ,סיפֶא ןיא ןעוועגנ ןיוש ךעלדיימ יד ןעטלָאװ

 וצ ןעמוקענ ןענייז ללָאה איהטנירָאק ןוא קראלק אממע זַא

 יד ןיא ןענַאטשענ ךיוא זיא סעשזדייו ערעייז ךָאנ ןע'קנערפ

 ןופ ןעמָאנ רעד ןענַאטשעג ןזיא ןעטרָאד יװ טקנוּפ ,ןעננוטייצ

 ןענייז סָאװ ןענירעטייברא ערעדנַא ןופ ןוא רעוואוָאטס ןיטנַאמ

 ןעגנוטייצ יד ןופ .סעשזדייו ערעייז ךָאנ ןעמוקענ תבש םענעי

 טָאה םעד וצ ןוא לאירעטַאמ ןעזיד ןעמונעג ,ָאזלא ,ילנָאק טָאה

 -סיוא טָאה קנערפ יו ,השעמ "עשיטסילַאער , יד טסקיפענוצ רע

 איהטנירָאק ןוא קרַאלק ַאממע טהעג טָא ,רעניימ טָאג , ןעירשעג

 .קנַארש ןיא ןעסָאלשראפ םהיא ןוא 7! ללָאה
 א * *+

 -ימיא ביוא ,טגערפענ ן'ילנָאק ייב ןעמ טָאה לעיירט םייב
 ןעשטַאו םהיא טסייה קנערפ יו טרעהעג זיא סע ןעוו טָאה רעצ
 יורפ ַא ןעבָאה טעװ רע תעשב ירָאטקעפ רעד ןופ ריט-סַאנ יד
 -ךָאנ רעגענ רעד זא ,טרעפטנעעג טָאה ילנָאק .סיִפֶא ןייז ןיא
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 ןיא .לָאמ עכילטע טרעהעג סָאד טָאה ,רבח ןייז ,ילייב ןָאד

 ןייא .יעד-נניווינסקנעהט ראפ גָאט םעד ןעוועג סָאד זיא לָאמ

 -עג םהיא קנערפ טָאה ןַאד .רהָאידיינ ךָאנ געט עכילטע --- לָאמ

 -ירפַאב ענהעש א ןעמוקַאב ראפרעד טעוװ ,ילנָאק ,רע זַא טגָאז

 ןיא ילייב תעשב טגָאזעג םהיא קנערפ טָאה ץלַא סָאד .גנוניד

 "םידייל ייווצ יד טימ ןַאמ רעגנוי רעד ןוא ; ייברעד ןענַאטשעג

 ַא ןיא ,ךילנהעוועג יוװ ,ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקעג עקַאט ןענייז

 ןעוו ,לָאס רעטירד ַא ,רענייזַא 8 זיב 2 ךָאנ בלַאה ןופ ,תבש

 ,ריט יד ?ןעשטַאװ, (תבש} ןעגרָאמ ןעסייהעג םהיא טָאה קנערפ

 ,גָאט ןעסיוועג א ןיא ןעוועג זיא ,"ידייל , א ןעבָאה טעװ רע ןעוו

 ןעט4 םעד טמַארעג ןַאד טָאה ,ילנָאק ,רע .רעטניוו וצ טנעהָאנ

 -עו טדערעג םהיא טימ ןוא ןעגנַאנענוצ םהיא וצ רע זיא ,רָאלפ

 .ייברעד ןענַאטשעג ןיא ילייב ןָאדרָאג רענינ רעד ןוא ,םעד ןעג

 טכַארבענ לעיירט םוצ ךָאנרעד רעגידייטראפ ס'קנערפ ןעבָאה

 רע זַא ,טנעקיילעג טולָאסבַא טָאה רענעי ןוא ,ן'ילייב ןָאדרָאנ

 ןענָאז ן'ילנָאק וצ לָאז קנערפ זַא טרעהעג זיא סע ןעװ טָאה

 טינ לָאמ ןייק טָאה רע זַא ,טרעלקרע רע טָאה ךיוא .סעכלעזַא

 תודע רע טָאה ךיוא ;ריט יד ןעשטַאװ לָאז ילנָאק זַא ןהעזעג

 ןעבָאה לָאז קנערפ זַא ןהעזעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע זַא ,טנָאזעג

 ,סיפֶא ןייז ןיא ןעיורפ ענידנעטשנַאנוא

 טרעהעגוצ טָאה רעצימיא ביוא ,טגערפענ םהיא ייב טָאה'מ ןעוו

 רע ביוא ,םהיא ןוא ןע'קנערפ ןעשיווצ ןעכערּפשעג עניזָאד יד

 ןָאטעג גָאז ַא ךיילג רע טָאה ,תודע ןַא טימ ןעניטעטשַאב סָאד ןעק

 יַא .ן'ילייב רבח ןייז ןעפורעגנָא רע טָאה תודע סלַא ןוא .ָאי זַא

 ןייק טונימ רעסייה רעד ףיוא רע טָאה ? ןעגָאז ילייב טעוו סָאװ

 "נא ייב ןעװעג ןיא סעכילנהע .ןעטכַארט וצ טאהעג טינ טייצ

 ךיילג טָאה רע .טלעטשעג םהיא טָאה ןעמ סאוו ןענַארפ ערעד

 ,לעיירט םייב .ןעטייהלעצנייא טימ ךָאנ ןוא ,רעפטנע ןַא ןעבעגנעג

 ןעטרעפ ןייז טכַאמענ סוויטקעטעד יד טָאה רע ןעוו ,רעהירפ רעדָא

 ןופ גנילביל ַא ,ףיקת ַא סלַא טלהיפענ ךיז רע טָאה ,טנעמטייטס

 ,שנעמ א --- ,לארענעשזד-רָאטיסילָאס םעד ןופ ןוא ייצילָאּפ רעד

 רעדעי ןייז ןיוש טעװ ָאזלַא .ןעצונַאב וצ גיטכיוו זיא ייז ןעמעוו

 | ,ןערעוו טכער זיא סע יװ ןעגיל
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 ןיא רהוא ןהעצ םורַא יו טלהעצרעד ילנָאק טָאה לעיירט םייב
 טימ ךיז רע טָאה ,דרָאמ םעד ןופ תבש םעד ןיא ,הירפ רעד

 ןָאסלענ (גָאר) רענרָאק םייב ,סָאנ ן'פיוא ןעפארטעג ןע'קנערפ

 קנערפ טָאה שינעגעגַאב עניזָאד יד זַא ןוא ,טירטס הטייסרָאפ ןוא

 זַא םהיא טימ טכַאמענּפָא -- רעהירפ גָאט א טימ טמיטשַאב

 ,טייצ ַאזַא ןוא ַאזַא ןיא ןעטראווּפָא ןעטראד םהיא לָאז רע

 ייז זַא ,טגָאזעג ילנָאק טָאה טנעמטייטס ןעטרעפ ןייז ןיא

 ,לַאפוצ א ךרוד ןעפארטעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה

 ן'םיוא ןעסעומש ןוא ן'ילנָאק טימ ןהעטש לָאז קנערפ זַא

 ןיא סע זַא ,ךַאז עכילנהעוועגנוא ַאזַא ןעוועגנ זיא סָאד --- סַאג

 -יוװ א טימ ןעניטעטשַאב וצ ננוטּפיוהַאב ס'ילנַאק ןעוועג גיטכיוו

 יורפ עסייוו ַא .ןענופעג תודע אזַא יסרָאד טָאה .תודע ןעס

 ןהעזעג ן'ילנָאק ןוא ןע'קנערפ ןַאד טָאה יז זַא ,טלהעצרעד טָאה

 ץלא רעבָא .,רענרָאק םענעי ףיוא ןעדייר ןוא ןעהעטש ייז יוװ

 ַא ןעוועג זיא רעסייוו רעד זַא ,זיא ,ןענָאז טנעקענ טָאה יז סָאװ

 ענַארפ רעזיד ףיוא יז טָאה ?סָאד יז סייוו ןענַאװ ןופ .דיא

 וצ טנעהַאנ ץנַאג ןענַאטשעג ןיא רעסייוו רעד זַא ,טרעפטנעעג

 ַא וצ טנעהַאנ ױזַא טלָאװ טסירק רעסייו ַא ןוא ,רענענ םעד

 רעניצנייא רהיא ןעװעג זיא סָאד .ןענַאטשענ טינ ןעצרַאוװש

 ,סַאג ן'םיוא ן'ילנָאק טימ טסעומשענ טָאה קנערפ זַא ,זייװַאב
 א א *

 -עד יד סָאװ ,"סענזיב, עטסעזעילַאדנַאקס יד ןופ ענייא
 ביוא ענארפ רעד וצ ךייש ןעוועג זיא ןָאטענּפָא ןעבָאה סוויטקעט

 םעד יו ,ןהעזענ ןעביוא ןיוש ןעבָאה ריס .ןעביירש ןעק ילנָאק

 קרַאטש ױזַא טָאה רע יו םעד ךָאנ ,ןעביירש ןעק רע זא ,טקַאפ

 יד טָאה ,טנַאה ןיא רעדעפ ַא ןעטלַאה ןעק רע זַא ,טנעקיילעג

 ןיא ךָאנרעד .גנוקעדטנע ר היא סלא ןעבענענסיױרַא ייצילַאּפ

 ,קנערפ זא ,טרעלקרע ךילמענ טָאה יז :רעטייוו ןעגנאגעג ךָאנ יז
 -עג ךיז טָאה ,ןעביירש ןעק ילנָאק זא ,טסואוועג טָאה רעכלעוו

 סָאד טָאה רע זַא ,טסייה סָאד .םעד ןעגעוו גידנעסיוו טינ טכַאמ

 -נָאק טָאה רע זַא ,ןהעגרעד ןענעק טינ לָאז ןעמ ידכ ןעגרָאברַאפ

 ! ךעלעטעצ-דרָאמ יד טריטקיד ן'יל
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 קעלב וויטקעטעד רעד יוזא יו ט?העצרעד ןעביוא ןעבָאה רימ

 ייב ןוא ,טנעטסיסַא ס'קנערפ ,ןע'ףיש טרעברעה וצ ןעמוקעג זיא

 זַא ,טגָאזעג טָאה רע יו ; ןעביירש ןעק יֵלנָאק ביוא טנערפענ םהיא

 -רעבירַא זיא רעמייהדוג ןַאמסלייס רעד יװ ;ָאי זַא טביולג רע

 :םגָאזעג טָאה קנערפ יװ ; ןָאזירּפ ןיא ןע'קנערפ וצ ןערהָאפעג

 ןייז טָאה ןעמ וא טניימעג בָאה ךיא .ןעביירש רע ןעק סיוועג ,

 יד ןיא ןעביירש םעד טימ ןעכילנרַאפ גנַאל ןיוש טפירשדנאה

 ,רעלדעּפ ַא ףיוא ןעזיוװעגנָא ייז טָאה רע יװ ןוא ."ךעלעטעצ

 .עיצנַאטיװק ַא ס'ילנָאק טָאה סָאװ

 ןעזיד ןענעוו ךיא בָאה ,אטנאלטא ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב

 ןעבעגעגרעביא ץלַא רימ טָאה רע ןוא ן'ףיש טימ טדערעג טקנוּפ

 יו טלחעצרעד רימ קנערפ טָאה ךיוא ,ןעטייהלעצנייא ךס א טימ

 ןוא טלעטשענטסעפ יוזא ןעוועג זיא ץלַא .ןעוועג זיא סָאד ױזַא

 עג טושּפ ןיא עיזנעטערּפ ס'ייצילָאּפ יד זַא ,דנעגייצרעביא יױזַא

 .הּפצוח עדנעיירש-לעמיה ַא ןעוו
 א א *

 רע יו טלחעצרעד םהיא טָאה קנערפ זא ,טנַאזענ טָאה ילנָאק

 -קָאט ַא ףיוא ןעלאפעג זיא יז ןוא ץעז ַא ןעבענעג ן'ירעמ טָאה

 יד ןערָאװעג ןיא םעד ןופ ןוא רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא ןישַאמ

 ַא ןעװעג ןזיא דנואוו יד רעבָא ,ּפָאק ןיא רהיא ייב דנואוו

 ןישַאמ רענעי ףיוא ןוא ,רעסעמ ַא ןופ יװ טינש רעפיט ,רעגנַאֿל

 -ַאמ ענעי ןיא ,סנעטייווצ .ןעמוקַאב טנעקעג טינ סָאד יז טלָאװ

 טיירב ןעוועג זיא עכלעוו ,ןענייפ ירעמ יוװ ר ע כע ה ןעוועג ןיש

 .ןעסקַאװעג גירדינ רעבָא טיובענ טסעפ ןוא
 א * א

 ןוא רעּפרעק םעד ןעגָארט וצ ןעוועג רעווש םהיא זיא סע זַא

 -רָאנ רעהירפ ילנָאק טָאה סָאד --- ןעפרָאװעגּפָארַא םהיא טָאה רע

 ןאוו ,טגָאזעג םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןַאד טשרע .טלהעצרעד טינ

 -עגניירַא (ילנַאק) רע טָאה ,קעלפ-טולב א ןענופענ טָאה טטעררעב

 ןעזָאל רעּפרעק םעד טזומעג טָאה רע זַא ,?טייחלעצנייא , יד ןעבענ

 ואוו ןעטרָאד טקנוּפ ?ןעוועג סָאד זיא ואוו ןוא .ןעלַאפּפָארַא

 .קעלפ-טולב ַא ןענופעג טָאה טטעררעב

 "עג תודע ןעבָאה ירָאטקעּפ ?יסנעּפ רעד ןופ עטלעטשעגנָא
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 רָאּפ ַא זַא ,ןעֿפױזַאב בלַאה ןעוועג סנעטסיימ זיא ילנָאק זַא ,טגָאז
 םענייא ףיוא רוכש-טיוט גידנעגיל ןענופעג םהיא ןעמ טָאה לָאמ

 לָאמ עבילטע זיא רע זַא ןוא ירָאטקעּפ רעד ןופ ןערָאדירָאק יד ןופ

 -רעּפ גיצנַאוװצ ייב .טירטס ןיא רוכש ןייז רַאפ טריטסערַא ןעוועג

 ,שנעמ רענעברָאדרַאֿפ א ןיא רע זַא ,טגָאזעג תודע ןעבָאה ןָאז

 עכלעוו סרעגענ ןוא ,רענניל רעסיורנ ַא ןוא יַאטלוה רעסיורג ַא

 ,טגָאז רע סָאװ זַא ,טגָאזעג תודע ןעבָאה ,טנעקעג טונ םהיא ןעבָאה

 .ןעביולג טינ ןעמ ןעק

 -עגנָא ,ןעשנעמ ענעדישראפ ןעבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -עג טָאה קנערפ ןעמעוו ייב ,ןערָאסעּפָארּפ ,טייל סענזיב ענעהעז
 "עוו ,טנעקעג טוג םהיא ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ײלרעלַא ,טרידוטש
 -נערהע ןא סלַא טקעּפסער ןעטספיט םעד טימ טדערעג םהיא ןעג

 .ןעשנעמ ןעשיטַאּפמיס ןוא ןעגידנעטשנא טסכעה ,ןעטפַאה

* * 8 

 "עד עסיוועג ןופ יירעגָאז-תודע יד ןופ לעּפמעס ַא זיא טָא ןוא
 סָאװ :ענַארפ רעד ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע .סוויטקעט

 םהיא ייב טָאה ןענייפ ירעמ ןעוו ,טרָאװטנַא ס'קנערפ ןעוועג זיא

 נָאטנָאמ ןעק יז יצ ןוא לַאטעמ ָאד ןיוש ןיא סע ביוא ,טנערפעג

 "רעד טָאה ילנָאק יו ,םעד טיול ,טיײברַא רעד וצ ןעמוק רעדיוו

 רימָאֹל ,טינ סייו ךיא, :טרעפטנעעג רהיא קנערפ טָאה ,טלהעצ

 ."ןהעז ןהעג

 רהיא ידכ ,טרעפטנעעגנ ױזַא ענשימוא טָאה רע ,טסייח סָאד

 םייב טָאה טרַא אזַא ףיוא ,רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא ןערַאנוצנירַא
 ,טטאקס וויטקעטעד טגָאזעג תודע ךיוא לעיירט

 ןעטסטלע ןייז טטַאקס טָאה רעהירפ טייצ רעסיוועג ַא טימ

 | ; יוזא טעטכירַאב

 טנערפענ םהיא ייב טָאה ןענייפ ירעמ זַא ,טנָאז קנערפ,

 זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע זַא ןוא ,לַאטעמ ָאד ןיוש זיא סע ביוא
 "ןיינ

 לעיירט ן'פיוא תודע ןא ןעוועג זיא טטַאקס רעבלעז רעד ןעוו
 :שרעדנַא ץנַאג ןעבעגעגרעביא עבלעז סָאד רע טָאה
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 -עמ ָאד ןיוש זיא סע ביוא טגערפענ ןע'קנערפ ייב טָאה יז,
 ""טינ סייוו ךיא' טגָאזעג טָאה קנערפ ןוא לַאעט

 רעד רַאפ זַא ,טנָאמרעד ן'טטאקס טָאה רעיִאְל ס'קנערפ ןעוו

 ףיוא טרָאװטנַא ס'קנערפ סָאד ,טעטכירַאב רע טָאה ייצילַאּפ

 ,"טינ סייוו ךיא , טינ ןוא "ןיינ , ןעוועג רָאג זיא ענַארּפ ס'ירעמ

 ךיא , טניימעג רע טָאה "ןיינ, ן'טימ זַא טרעפטנעעג טטַאקס טָאה

 .זיירג רעשילַאקיטַאמַארג ַא רָאנ ןעוועג זיא סָאד זַא ,"טינ סייוו

 ! קיטַאמַארג ןימ רענדָאמ ַא

 -ַארפ יד ךיז טדנעוו "זיירג ןעשילַאקיטַאמַארנ ,, ןעזיד ןָא יא

 ?לַאטעמ םעד ןיא טרַאנעגניירַא עלעדיימ יד טָאה קנערפ יצ ,ענ

 ןע'טטַאקס רַאפ זיא סָאד ? טעדרָאמרע ןעטרָאד רהיא ןוא ,רעמיצ

 ,טקַאפ רעד ןעוועג רָאנ םהיא רַאפ זיא גיטכיוו .גיטכיוו ןעוועג טינ

 -עג ןעבָאה לָאז קנערפ זא ,ןעוועג גיטיונ זיא ייצילַאּפ רעד רַאפ זַא

 ."טינ סייוו ךיא, רָאנ "ןיינ , טינ טגָאז

 *- א 8

 ןעגעוו ,ןעלַאנגיס ןופ םעטסיס יד ךיוא זיא רַאברעדנָאז

 -תודע ס'ילנָאק טיול) ן'ילנָאק טימ טבַאמענּפָא טָאה קנערפ עכלעוו

 -נוא לָאז ילנָאק זַא ,לַאנגיס ַא זיא םופ ן'טימ עּפוט ַא :(ץכעגָאז

 -נירַא טינ םענייק ןוא ירָאטקעּפ רעד ןופ ריט יד ןעסילשוצ ןעט

 .ןענעפע קירוצ ריט יד לָאז רע לַאנגיס ַא -- ףייפ ַא ;ןעזָאל

 תעשב טכיורבעג ןעלַאנניס עזיד טָאה קנערפ יו טכארטאב טציא

 יו ,םעדכָאנ טייצ עסיוועג א .דרָאמ םעד ןעגנַאגאב זיא רע

 טלעמערדנַא זיא רע ןוא יירשעג ס'לעדיימ יד טרעהעג טָאה ילנָאק

 םעדכָאנ דלַאב .סופ ן'טימ ןָאטעג עּפוט ַא קנערפ טָאה ,ןערָאװעג

 ןוא טנעפעעג ריט יד ילנָאק טָאה ןאד .ףייפ ַא ןעבענעג רע טָאה

 -עג םהיא רע טָאה ןעטרָאד .ןע'קנערפ וצ ןעמוקעגפיורַא זיא רע

 זיא לעדיימ יד .טנַאה ןיא קירטש א טימ ןוא גידנערעטיצ ןענופ

 ןיא יז .טניטייזַאב טינ ךָאנ רעבָא ,טעדרָאמרע ןעוועג ןיוש

 טָאה סָאװ ַאט ,ױזַא ביוא .רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא ןעגעלעג ךָאנ

 טציא זא טלָאװעג רע טָאה ?ןָאט וצ ףייפ ַא טלייאעג ךיז קנערפ

 ןוא עטעדרַאמרע יד ןהעז ןוא ןעמוקניירַא ןענעק רעדעי לָאז

 ?טנַאה ןיא קירטש ַא טימ ,ןע'קנערפ ,םהיא
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 זיא ואוו -- ??עדיימ יד "טעדרָאמרע, קנערפ טָאה ןעוו
 ןעוועג רע זיא ואוו -- ?12 ךָאנ טונימ ףניפ ןעוועג רע

 ? 2 ךָאנ טונימ 20 זיב

 רעדָא עכילטע ןֹופ ןעדיישרעטנוא ןעגעוו ןעלדנַאה ךיז טעוו ָאד

 יו :ןעטכַארט ךיז טעוװ רעזעל רעד .ןעטונימ יירד ,ייווצ ַא ןופ

 ,טונימ רעד ףיוא ןעקנעדעג ןעלָאז ןעשנעמ זַא ,ךילנעמ סָאד זיא

 ןענייז סנעטשרע רעבָא ? ןעמוקעגנרָאפ זיא ךַאז עסיוועג ַא ןעוו
 רימ יוו רעכילטקניּפ ךס א ןעכאז עכלעזא ןיא רענאקירעמא יד
 עלופסקורדנייא ןַא ןעוו ,סנעטייווצ ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןעדיא

 ן'םיוא טייצ רעטמיטשַאב ַא טימ ןעדנוברַאפ גנע זיא גנוריסַאּפ
 "יב םוצ .טונימ רעד ףיוא רעדעי סָאד טקנעדענ ןַאד ,רענייז
 -בָאפ יד ןיא גָאטימ ףיוא ןעמ טפייפ רהוא ףלעווצ טקנוּפ : ליּפִש
 -עג ,טריסַאּפ סעּפע ןַאד טָאה רעטייברַא ןַא טימ ביוא ןוא ןעקיר
 ,ףייפ םעד ךָאנ טונימ רַאּפ א ןעוועג זיא סָאד זא ,יונעג רע טקנעד

 ,לשמל

 ס'קנערפ ןיא ןעמוקענניירא תבש םענעי ןזיא ןענייפ ירעמ
 -יא ?ןעטונימ ?ליפיוו ,רהוא ףלעווצ ךָאנ ןעטונימ ענינייא סיִפָא
 יסרָאד ?ַארענעשזד:רָאטיסילָאס ןעשיווצ זיא ענַארפ רעזיד רעב

 םעד ןָא ,טיירטש רעניטפעה ַא ןעמוקעגרָאפ סרעיָאל ס'קנערפ ןוא
 .ניטכיוו רהעז ןעוועג זיא עכלעוו ,ענארפ ַא טעדנעוועג ךיז טָאה

 רעד רַאפ ט'הנעט'ענ רע טָאה ױזַא) רעכיז ןעוועג ןזיא יסרָאד
 ךָאנ טונימ ייווצ ןעשיווצ ןעמוקעגניירַא זיא ירעמ זַא ,(ירושזד
 ,רעדיוו ,סרעיִאל ס'קנערפ .ףלעווצ ךָאנ טונימ ףניפ ןוא ףלעווצ
 ףלעווצ סנעטסגינייו ןעוועג ןַאד זיא סע זא ,טרעלקרע ןעבָאה

 ,ףלעווצ ךָאנ טונימ

 ןיא יסרָאד זא ןעמוקעגסיוא זיא גנוטּפױהַאב ס'ילנָאק טיול

 .טבערעג

 יזא טינ ןעוועג ךילטנענייא ייברעד זיא עטסגיטכיוו סָאד
 ןעוו טונימ יד יו ,ןעמוקעגניירַא זיא ןענייפ ירעמ ןעוו ,טונימ יד
 -- לעדיימ-רעטייברא עסייוו רעדנַא ןַא ןעמוקענניירא זיא ןיהַא

 ן'םיוא זיא עכלעוו ,רעוואוָאטס ןיטנַאמ עטנַאמרעד-ןעביוא יד
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 רעוואוָאטס ססימ .דצ ס'יסרָאד ןופ תודע ןַא ןעוועג לעיירט
 ןיא יז זַא ,ןהעזעג טָאה ןעמ .קורדנייא ןעטוג ַא טכַאמעג טָאה

 ,תמא זיא טגנָאז יז סאוו זא ןוא ,דניק ךילטנערָא ,גידנעטשנא ןַא

 ,ןעכַאמ טנעקעג טינ ילנָאק רעגענ רעד טָאה קורדנייא ןעטונ ַאזַא

 ,טכיוועג עטסערג יד טגיילעג ןעגָאז-תודע רהיא ףיוא יסרָאד טָאה

 ןעניטעטשַאב וצ טכוזעג רע טָאה לעדיימ רעסייוו רעזיד טימ

 .טלהעצרעד טָאה תודע-טּפיוה רעצרַאוװש ןייז סָאװ

 -וקעגניירא יא יז זא ,רעכיז ןעוועג זיא רעוואוָאטס ןיטנָאמ

 טונימ ףניפ טקנוּפ (סעשזרייוו ךָאנ ךיוא) סיפִא ס'קנערפ ןיא ןעמ

 עטסעפ ַא טקירדעגסיוא טכירעג ןיא טָאה יסרָאד ןוא ףלעווצ ךָאנ

 -רעד ןעמוקעג סיִפֶא ןיא זיא רעוואוָאטס ססימ זַא ,גנוגייצרעביא

 .ןעזָאלרַאפ טַאהעג ןיוש רעמיצ םעד טָאה ןענייפ ססימ ןעוו ,ךָאנ

 טָאה יז זַא ,טגָאזעג תודע טָאה רעוואוָאטס ססימ :רעטייוו

 -עג טָאה רעדיו קנערפ .ןענופעג טינ סיִפֶא ןייז ןיא ןע'קנערפ

 םענעי רע זיא ףלעווצ ךָאנ בלַאה זיב ףלעווצ ןופ זַא ט'הנעט

 טגָאזעג טָאה רע זַא סָאד טסייה .סיפָא ןייז ןופ סיױרַא טינ תבש

 ? וצרעד ךַאזרוא עלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה רע זַא ןוא ,ןעניל ַא

 ,ןעמוקעג םהיא וצ זיא רעוואואטס ססימ תעשב זַא ,סע טסייה

 ןַאד ןוא רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא ןעוועג ןעגייפ ירעמ ןוא רע זיא

 ?ןעגרָאװרעד סָאד רהיא רע טָאה

 ןיא ןוא ,גנולהעצרע ס'ילנָאק טיול ןעמוקענסיוא זיא ױזַא

 -רָאד ןופ ןעטקנוּפ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ןענַאטשַאב זיא םעד

 .סייק ס'יס

 -אוָאטס ןיטנאמ זַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא זיא גנונידייטרַאפ יד

 ר ע ה י ר פ רָאנ ,ןעגייפ ירעמ ךָאנ טינ ןעמוקעג סיפָא ןיא זיא רעוו

 רימָאל .ןעזָאלרעביא גיפיולרָאפ רעבָא סָאד רימָאֿל ,רהיא רַאפ

 ןענייז ןעגנוטּפױהַאב ס'יסרָאד ןוא ס'ילנָאק זַא ןעלעטשרָאפ ךיז

 ? הנעט ס'יסרָאד טיול טריסַאּפ טָאה עשזיסָאװ גיטכיר

 טונימ ייוצ ןע'קנערפ וצ ןעמוקעגניירַא ןיא ןענייפ ירעמ

 -ענעג רהיא ,ךוב ןייז ןיא טקוקעגניירַא טָאה רע ;ףלעווצ ךָאנ

 ַָאד ןיוש זיא סע יצ ,טנערפעג טָאה יז ;ּפָאלעװנע רהיא ןעב

 "ורעג רהיא ןוא טינ סייוו רע זַא טרעפטנעעג טָאה רע ;לַאטעמ

 ןיא קעװַא עדייב ןענייז ייז ; ןָאט קוק ַא םהיא טיס ןהענ ןעפ
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 סופ 180 רעביא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעמיצ לַאטעמ םעד
 טָאה יז ;סריקַאטַא רהיא רע טָאה ןעטרָאד ;סיפָא ןייז ןופ

 רע זיא ןַאד ןוא ןעגרָאװרעד רהיא טָאה רע ןוא ןעיירש ןעמונעג

 ןוא (? קירטש ַא ךָאנ) סיפֶא ןיא ןעפָאלענ ךעלעקּפיצ יד ףיוא
 טָאה ץלַא סָאד ןוא .רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא סיִפֶא ןופ קירוצ

 ףלעווצ ךָאנ טונימ ףניפ םירָאװ ,טונימ יירד יו רענינייוו טרעיודעג

 יז ןוא רעוואוָאטס ססימ ןעמוקעגניירא ןיוש סיפָא ןיא ךָאד זיא

 ,טרעהעג טינ ךַאז ןייק ןוא ןהעזעג טינ םענייק טָאה

 טרַאװעג ,סיפָא ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא יז סָאװ טייצ רעד ןיא

 םופ 180 ,סע טסייה ,קנערפ טָאה ,םייהַא קעװַא ןוא טונימ ַא

 עויד ןוא .קירטש ַא טימ טעשטנָאקרעד ן'ירעמ ,ןעטרָאד ןופ

 רַאפ טגיילעגרָאפ ?ארענעשזד-רָאטיסילַאס רעד טָאה "אכוּפעשט ,

 ןע'קנערפ ףרַאד ןעמ סָאװ רַאפ גנורהעלקרע ןייז ןיא ירושזד רעד

 .! ןעננעה

 יד רעביא טהעג רעוואוָאטס ןיטנָאמ יו ןהעזעג טָאה רע זַא

 םענייק ןיא טנָאמרעד טינ ילנָאק טָאה סָאד ,וצ סיפֶא םוצ ּפערט

 טנָאמרעד טינ רע טָאה ךיוא ,סטנעמטייטס עגידרעהירפ ענייז ןופ

 -עג סָאד רע טָאה ?לעיירט םייב .יירשענ א טרעהענ טָאה רע זַא

 -עג רע טָאה רעוואוָאטס ססימ ןעגעוו .לָאמ ןעטשרע םוצ טגָאז

 רע טָאה ,לעיירט םייב ,טשרע ןאד ןוא .,ןעננוטייצ יד ןיא ןעזעל

 ,טייהלעצנייא עזיד טנעלענוצ

 זַא ךילרעכעל ,ךילריטַאנ ,זיא יירשעגנ םעד טפערטַאבנָא סָאװ

 -ייוצרַאפ יד ןעבָאה .ןעראוועגנ ןעפָאלשטנַא רע זיא ןַאד דָארג

 טייהלעצנייא עזיד ?קיזומ יו טרעפעלשרַאפ םהיא תולוק עטלעפ
 םעד ייב זא ,ןהעז לָאז ןעמ גיטכיוו ןעוועג רעבָא םהיא רַאפ זיא

 לָאז םהיא ףיוא ידכ ,ןעוועג דנעזעוונַא טינ ןליפַא רע זיא דרָאמ

 קנערפ תעשב .םעד ןיא גנונידלושַאב עטסנעלק יד ןעלאפ טינ

 רָאג ,ילנָאק ,רע זיא טקיטשרעד ןוא טריקַאטַא עלעדיימ יד טָאה

 ...טלימערדענ ןוא ןעטנוא ןעסעזעג

 -ַאב ס'ילנָאק רָאנ ןעכיילג םעד וצ ךיז ןעק ןיזנוא ןא סלַא

 .קנערפ טריטקיד םהיא טָאה "ךעלעטעצדדרָאפ , יד זא ,גנוטּפיוה

 טָאה יז זַא ,טנעמטייטס ס'רעוואוָאטס ססימ טגנַאלַאבנא סָאװ

 ;ייװצ יד ןופ סנייא זיא ,ןענופעג טינ סיפִא ןייז ןיא ןע'קנערפ



 47 אמַארד קנערפ וד

 ,טעליִאט ןיא ןעננאגעגסיורא טונימ א ףיוא זיא רע רעדעווטנע
 סָאד ןוא -- רעדָא ,ןעסענרַאפ םעד ןענעוו ךָאנרעד ךיז טָאה ןוא
 ןייז ייב עקַאט ןעסעזעג זיא רע -- ץלַא ןופ רעכינ טריסַאּפ טָאה

 .ןהעזעג טינ םהיא טָאה יז ןוא (שיט-ביירש) קסעד

 ,ןהעזעג ךיא בָאה ,סיפִא ס'קנערפ טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו
 ןענַאטשעג זיא קסעד ןייז .ןעוועג טלָאװ סָאד ךילריטאנ יו

 ןעמוקעגניירא זיא רעוואוָאטס ססימ ,ריט םוצ לעטנעוו םעד טימ

 ךָארג זיא קנערפ ביוא ןוא ,סיּפִֶא םעד ןופ רעמיצ-רָאפ םעד ןיא

 ןעוועג ךילנגעמנוא רהיא רַאפ זיא ,קסעד ןייז ייב ןעפעזעג ןַאד

 יז זַא ,טרעהעג טינ טלָאװ ,רעדיו ,רע ןוא .ןהעז וצ םהיא

 ךיש) סהוש סינעט ןעגָארטענ ןַאד טָאה יז םירָאװ ,ןיירַא טמוק

 .(סעושעדָאּפ עכייוו טימ ךוט ןופ

 ןא ,טגָאזעג תודע ןעבָאה רעטָאפ-םיטש ןוא רעטומ ס'ירעמ

 -רעפ ַא םורַא םייה רעד ןופ קעוַא תבש םענעי זיא רעטכָאט רעייז

 טצעזעג ךיז יז טָאה ,רעטעּפש טונימ ףניפ זַא ןוא ,ףלעווצ וצ ?עט

 רַאק יד זיא ירָאטקעפ עמַאס רעד זיב .(יעװמַארט) רַאק א ףיוא

 וצ געװ לעקיטש ַא ןעמוקענסיוא ןיא ן'ירעמ .ןעגנַאנעג טינ

 ינַאּפמָאק רַאק רעד ןופ ןובשח םעד טיול .סופ וצ ןהעגרעד

 ןוא ףניפ ןעמוקנָא טלָאזעג ץַאלּפ םענעי ןיא רַאק ענעי טָאה

 -עג טָאה רָאטקודנָאק רעד ןוא .ףלעווצ ךָאנ טונימ בלַאה ַא

 -טע .ןעגנוניטעּפשרַאפ ןהָא ןעגנַאנעג ןיא רַאק יד זַא ,ןערָאװש

 ןעבָאה ,דנעגעג םענעי ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ תודע עכיל

 ירָאטקעפ רעד וצ טקנוּפ םענעי ןופ גנַאג רעד זַא ,טגָאזעג תודע

 .טונימ ףניפ ןעמונעג ייז טָאה

 ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןענייפ ירעמ זַא ,סיוא ָאזלַא טמוק סע

 ךָאנ טונימ ףלעווצ יו רעהירפ עדנוקעס ַא טינ ירָאטקעפ רעד

 .רעוואוָאטס ןיטנָאמ יו רעטעּפש טונימ ןעביז טסייה סָאד ,ףלעווצ

 ףלעווצ ךָאנ טונימ ןעביז זַא ,טרעלקרע ןעבָאה תודע יירד

 רעד ןופ קָאלב עכילטע ,סַאנ ן'פיוא ןהעזענ ן'ירעמ ייז ןעבָאה

 -נָא רעד רַאפ תודע ןַא ןעוועג רָאג זיא ייז ןופ ענייא) ירָאטקעּפ

 ַא ףיֹוא ןעמונעג רהיא ןעבָאה סרעיאל ס'קנערפ רעבָא .עגאלק

 ,טרעפטנעעג יז טָאה ענַארפ א ערעייז ףיוא ןוא ,רעהרַאפדץיירק
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 קאלב עכילטע ,סַאנ ן'ֿפיוא ן'ירעמ ןהעזעג טָאה יז תעשב זַא
 .(ףלעווצ ךָאנ טונימ ןעביז ןעוועג זיא ,ירָאטקעפ רעד ןופ

 ןוא סיפֶא ס'קנערפ ןיא ןיירַא זיא רעוואוָאטס ססימ ןעוו

 ךָאנ ירָאטקעפ רעד ןיא ָאזלא ירעמ זיא ,קעװַא ןעטראד ןופ זיא

 ,ןעזייוו וצ ןעוועג גיטיונ רעבָא זיא ן'יסרָאד .ןעוועג טינרָאג

 טָאה ,סיפֶא ס'קנערפ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןיטנאמ תעשב זַא

 "יזיב, ןעוועג ןאד ןיא רע לייוו ,ןענופעג טינ ןעטראד םהיא יז

 יסרָאד זןיא רעבירעד .דרָאמ ןייז טימ רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא

 יו רע הירפ ןעמוקענ זיא ירעמ זַא ,ענינייז סָאד ייב ןעבילבעג

 .ןעבָאה ףראד יסרָאד סָאװ ,טסואוועג טָאה ילנָאק ןוא .ןיטנאמ

 ןענייפ ירעמ יװ ןהעזעג טָאה רע זא ,טלהעצרעד רע טָאה ַאזלא

 טשרע ךָאנרעד זא ןוא ,ןע'קנערפ וצ ףיורא פערט יד רעביא טהעג

 .רעוואוָאטס ןיטנָאמ ןעגנאגעגפיורַא םהיא וצ זיא

 תבש םענעי סיפָא ןייז ןופ זיא עקטסיפַארנַאנעטס ס'קנערפ

 :ןמיס ַא טָאהעג טָאה יז .,ףלעוװצ ךָאנ ןעטונימ רָאּפ א קעווא

 רעד ףיוא טפייפעג טָאה סע תעשב ןָאטנָא ןעמונענ ךיז טָאה יז

 םורַא םונימ רָאֹּפ א ןיא רעבָא ,קעװַא זיא יז .עדנוטש גָאטימ

 םָאה יז ןוא םריש-ןעגער רהיא ךָאנ טרעקעגמוא ךיז יז טָאה

 זיא ,רעבָא השעמ ס'ילנָאק טיול .סיפֶא ןייז ןיא ןהעזענ ןע'קנערפ

 .רעמיצ לַאטעמ םעד ןיא ןעגייפ ירעמ טימ ןעוועג ןַאד רָאנ רע

 טָאה ,ןיווק לעומעל ןעמָאנ ן'טימ ,טסירק א ןַאמרָאפ ַא ןוא

 .ףלעוצ ךָאנ טונימ גיצנאווצ ןהעזעגנ סיפֶא ןייז ןיא ןע'קנערפ

 םהיא טימ טונימ ףניפ טכַארברַאפ ,טדערעג םהיא טימ טָאה רע

 זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ יו טייקנעגָארטוצ ןופ םינמס ןייק ןוא

 .טקרעמַאב טינ םהיא ףיוא רע טָאה ,דרָאמ ַא ןעגנַאנַאב טשרָאקַא

 טימ טָאה ,טדערעג םהיא טימ טָאה ןיווק יו םעד ךָאנ ןוא

 ןעננַאנעג זיא עכלעוו ,טייהוו סעסימ עטנַָאמרעד יד טדערעג םהיא

 ַא טקרעמַאב ןעטנוא טָאה עכלעוו טייהוו סעסימ יד ,ןַאמ רהיא וצ

 -יוא ןייק ןע'קנערפ ףיוא ךיוא טָאה יז .ךעלטסעק רעטניה רעגענ

 .ןהעזענ טינ סעכילנהעוועגרעס

 ןהעצ םורַא טסייה סָאד --- רעטעּפש עדנוטש עכלַאה ַא םורָא

 ןענופעג ךיז טָאה טייהוו סעסימ תעשב -- ,סנייא וצ טונימ

 ,טייבראעג ןַאד טָאה ןַאמ רהיא ואוו ,שזַאטע ןעטרעפ ן'פיוא
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 דלַאב זומ רע זא ,ןענרָאװ וצ ייז ,סנערפ ןעמוקענפיורא ןיהַא זיא

 יד ןעסילשרַאפ ןעזומ טעװ רע זַא ןוא .גָאטימ וצ םייהַא ןהעג
 טעוװ ,טינ זא .,םייחא ןהענ ךיוא ייז ןעלָאז ,ָאזלא .ירָאטקעּפ

 סעסימ .סקירוצ ןעמוק טעוװ רע זיב ,ןעסילשרַאפ ןעזומ ייז רע

 .קעװַא עקַאט םורַא ןעטונימ רָאֹּפ ַא ןיא רעבירעד זיא טייהוו

 טכיירגרעד יז טָאה ,שזַאטע ןעטרעפ םעד ןופ גידנעמוקּפָארא ןעוו

 םעד ןיא ןהעזעג ןע'קנערפ גידנעהענייברַאפ יז טָאה ,ןעטייווצ םעד

 ,.סיִפִא ןייז ןופ רעמיצרָאפ

 טכאמעג תודע סלַא ןעבָאה ןַאמס רהיא ןוא טייהוו סעסימ

 ןיא ןענָאז ייז סָאװ סָאד זא .קורדנייא ןעטנעכייצעגסיוא ןַא

 .ןעלפייוצ טנעקענ טינ רענייק טָאה ,תמא

 -ענמוא ךיז טָאה רע תעשב זַא ,טלהעצרעד ילנָאק ןוא ,ונ

 טעטכירַאב םהיא ןוא ,ןע'קנערפ וצ רעמיצ לַאטעמ םעד ןופ טרעק

 -ייז ן'םיוא ןָאטעגנ קוק ַא רע טָאה ,עטיוט ַא טניל ןענייפ ירעמ זַא

 טסייה סָאד --- סנייא וצ טונימ ןחעצ ןעוועג ןאד זיא סע ןוא רעג
 -עג ןוא רָאלפ ןעטרעפ ן'םיוא ןעווענ רָאנ זיא קנערפ ןעוו ,ןַאד

 ,סטייהוו יד טימ טדעד'

 -רַאפ ךילקריוו קנערפ טָאה סנייא ךָאנ טונימ ניצנַאװצ

 -נעמ ףלעווצ ייב .םייהַא קעװַא זיא ןוא ירָאטקעּפ יד ןעסָאלש

 ףיוא ןהעזעג םהיא ןעבָאה ייז זא ,טנַאזענ תודע ןעבָאה ןעש

 זיא רע ןעו זַא טלהעצרעד טָאה רעבָא ילנָאק .ןיחַא נעוװ ןייז

 ןעניאייברעד ַא ןיא ןיירַא ןיא ןוא ,ירָאטקעפ רעד ןופ קעװַא

 זַא ןוא .סיִפֶא ןייז ןיא ןעבילבעג קנערפ זיא ,(קנעש) ןולַאס
 טונימ ניצנאוצ ןעמוקעננײרַא ,ילנָאק ,רע ןיא קנעש םעד ןיא

 ,ייווצ וצ
:3 4 * 

 םָאה קנערפ ױזַא יוו ,ענארפ יד ךיוא זיא טנַאסערעטניא

 ןַאד רע ןיא ואוו .גָאטימ ךָאנ םענעי טייצ יד טכַארברַאפ

 -רָאפ ןעוועג ןענייז סָאװ טימ ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ ? ןעוועג

 ?ןעקנַאדעג ענייז ןעמונ

 ואוו ,סיִפֶא ןייז ןיא קירוצ ןעוועג רע זיא רהוא יירד םוא

 -ַאב ןעלעיצנאניפ ןעכילטנעכעוו םעד טלעטשעננעמַאזוצ טָאה רע

 ןעקיש טנעלפ רע סָאװ טכיראב םעד -- ירָאטקעּפ רעד ןופ טכיר
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 ױזַא .ינַאּפמָאק רעד ןופ (ןערענָאיצקַא) סרעדלָאהקַאטס יד וצ
 ןייז ןופ ףליה רעד טימ סנעטסיימ ,תבש ןעדעי ןָאט רע טנעלפ

 םעד ןיא ,נָאטימ ךָאנ תבש ןָאטעג רע טָאה ױזַא ןוא ,טנעטסיסַא

 סע יו יױזַא ,דךרָאמ רעד ןערָאװעג ןעגנַאנַאב זיא סע ןעוו ,גָאט

 טינ סיפֶא ןיא טנעטסיסַא רעד ןיא ,בוט םוי ַא ןעוועג זיא

 רעבָא ןיא סע .ןילַא ןָאטעג טייברַא יד טָאה קנערפ .ןעוועג

 טכירַאב ןעלעיצנַאניפ ןייז :םעד ףיוא זייוװַאב רעטונג ַא ןעווענ

 .קסעד ןייז ףיוא ןענופעג הירפ רעד ןיא גָאטנוז ייצילַאּפ יד טָאה

 ןוא שפירשדנַאה רענענייא ןייז ןיא ןעוועג זיא טכירַאב רעד

 -עגכרוד ךילדנירג םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעטרעּפסקע-רעטלאהכוב

 רעכעה ןערעיודעג טזומעג טָאה סָאד זַא ,טרעלקרע ןעבָאה ,טקוק

 | .ןעדנוטש ייווצ יוװ

 טכירַאב רעד סָאװ תונובשח ןוא רעפיצ ןעסַאמ יד ןיא

 ןייק טינ ,זיירג ןייא רָאנ ןענופעג ייז ןעבָאה ,ןעטלַאהטנע טָאה

 רעהירפ ןעדנוטש ריפ-יירד טימ טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא .ןעגיטביוו

 .ןָאט טנעקעג טינ טולָאסבא סָאד טלָאװ ,ןעשנעמ ַא טעדרָאמרע

 ם'ילנָאק זַא ,זייוַאב רעדנענָאלש ַא ןעוועג זיא אפוג סָאד

 ףיוא יסרָאד טָאה עשז סָאװ .סנעגיל ןופ בעװעג ַא זיא השעמ

 ןעלעיצנַאניפ םעד קנערפ טָאה אמתסמ זא ?טרעפטנעעג םעד

 -- הירפ רעד ןיא רָאנ גָאטייב טינ טלעטשעגנעמאזוצ טכירַאב

 ןעועג ןע'קנערפ ייב ןענייז הירפ רעד ןיא רעבָא .דרָאמ |'רַאפ

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןיילַא סנירעטייברַא ,ןעשנעמ ענעדישרַאפ

 טינ ןענייז ייז ןוא .ןהעצכַא ןעוװעג ָאד ןענייז ,סעשזדייוו ךָאנ

 טימ ןערָאװעג ןעזיװַאב ןיא ץלַא סָאד .עניצנייא יד ןעוועג

 זיא רע .רעכיב יד טימ ןוא תודע סלַא ןענָאזרעּפ עלַא עזיד

 טייברא רעטַאקילעד ןוא רעניטכיוו ַאזַא טימ ,ןעמונרַאפ ןעוועג

 .ןעגיטפעשַאב וצ ךיז טַאהעג טינ טייצ ןייק הירפ רעד ןיא רע טָאה

 "נַאניפ םעד טכַאמענ גיטראפ טָאה קנערפ יו םעד ךָאנ

 רעד) לעקנָא ןייז וצ ףירב ַא ןעבירשעג רע טָאה ,טכירַאב ןעלעיצ

 ןעזעלעגרַאפ םהיא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעטלַאהרַאפ זיא ףירב

 -עג רע זיא ןאד .(רעטייוו םעד ןענעװ רעבָא ,לעיירט ן'פיוא

 טסעג ןעוועג טנעװַא םענעי ןענייז םהיא ייב וואו ,םיהַא ןעננַאג

 ,טריזומַא ךיז ןוא ןעטרָאק ןיא טליּפשעג ,ןעסעגעג טָאה ןעמ ןוא
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 ? ןעוועג סָאד זיא ןעד יו

 םתס ןוא ןעכורּפשרעדיװ טימ לופ ױזַא זיא השעמ ס'ילנָאק

 הטרָאנ רעד ןיא זא ,ןעטייהלעצנייא עשירענגיל עכילרעכעל טימ

 ,ןעדנעטשמוא ערעדנַא רעטנוא רָאנ ,אטנַאלטַא ןיא ןליפַא ןוא

 -עגסיוא רהיא ןופ ןיילַא לארענעשזד-רָאטיסילַאס רעד ךיז טלָאװ

 -גָאק טימ ןערָאװעג ןעבירשענ ןענייז סָאװ ,ךעלעטעצ יד .,טכַאל

 -ַאב ןעדנעיירש ַא סלַא ןעמונעגנָא ןעמ טלָאװ ,טפירשדנאה ס'יל

 קנערפ זַא ,גנוטּפױהַאב ןייז ןוא ;רעדרעמ רעד זיא רע זַא ,זייוו

 ןעמַאװצ .ןעסיוטשעגקירוצ ןעמ טלָאװ ,טריטקיד םהיא ייז טָאה

 .השעמ ערטיכ-שיטָאידיא ןייז ןופ סנעניל עגירעביא עלַא יד טימ

 ,רָאלק ױזַא ןערָאװעג ןעזיװַאב זיא גידלושנוא זיא קנערפ זַא

 -נוא ןזיא סילייב לעדנעמ זַא ןערָאװעג ןעזיװַאב זיא וועיק ןיא יו

 ,גידלוש

 ? ןערָאװעג טעדרָאמרע ןעגייפ ירעמ זיא עשז יו

 עדליוו ענייז ןופ --- טלהעצרעד טָאה ילנָאק סָאװ ץְלַא ןופ

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,ן'תמא רָאּפ יד ןופ יו טוג ױזַא ,סנעגיכ

 יד רַאפ יװ ןעמ טהעז --- השעמדדנוש ןייז ןיא ןעטכָאלפעגניירַא

 : סענעצס עדנעגלָאפ יד ןעגיוא

 .ט'רוכש'עגנָא ךיז בוט-בוי דובכל טָאה רוכש רעד ילנָאק

 זַא טסואוועג טָאה רע .ןעפנָארב ךָאנ טלָאװעג ךיז טָאה םהיא

 ןופ סיּפֶא ןיא ןעמוק ןעלעוו ךעלדיימ רעטייברַא יד ןופ ענינייא

 .ןעמוקעג ןיהַא רע ןיא ,סּפָאלעװנע ערעייז ךָאנ ירָאטקעפ רעד

 .ןָאט טּפָא סָאד טנעלפ רע יוװ ,ןעלטעבסיוא סעּפע רע טעוו רשפא

 ןעטרָאד טוט רע סָאװ ןעגערפ ןוא ,ןהעז טינ םהיא לָאז קנערפ םוא

 .סעסקאב רעטניה ןעגרָאברַאפ ןעסעזעג רע זיא ,בוט-םוי ַא ןיא

 ןעלעקנוט ַא ןיא ,ּפערט יד ןופ גנַאגרעטנורַא םייב ןעוועג זיא סָאד

 .רָאטייװועלע םעד ןעבעל ץַאלּפ

 רהיא טימ ןעגייפ ירעמ ןעמוקעגרעטנורַא זיא ּפערט יד ןופ

 ,ןהעז טנעקעג טינ םהיא טָאה יז .לעטייב-טנַאה םענעטָארד

 ןעסעזעג זיא רע ןוא ץַאלּפ ןעניטכיל ַא ןופ ןעמוקעג ןיא יז ייוו

 רע ןוא ,ןהעזעג אי רעבָא טָאה רהיא רע .ןערעטסניפ ַא ןיא
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 "ענג רהיא וצ ךיז טָאה רע .,רהיא ףיוא טרַאװעג אמתסמ טָאה

 ןעבלַאה א רעדָא רעדָאװק א ןעגרָאב םהיא לָאז יז טעדנעוו

 טימ ראלַאד א רָאנ ןעמונענּפָא טָאה עכלעוו ,יז ןוא ראלָאד

 ,טגאזטנע םהיא טָאה ,(טיײברַא גָאט ןייא רַאפ) טנעס גיצנאווצ
 -עג םעד טימ רשפא סָאד ךיז טלָאװ ,רעטכינ ןעוועג רע טלָאװ

 רהיא טָאטשנא ןוא ,ןעפיוזַאב ןעװעג רעבָא זיא רע טנידנע

 -סיױרַא ןוא ןָאטעג םענ ַא רחיא רע טָאה ,רעטייוו ןהענ ןעזָאל וצ

 -ונעג טָאה יז .טנאה רהיא ןופ ?טטייבידנַאה םעד ןעסירעג

 -נָא רהיא ןוא ,ליומ יד טכַאמרַאפ רהיא רע טָאה ;ןעיירש ןעמ

 ,ןעקיטש וצ ןעביוהעג

 עלענימירק יד טימ ייֵציִלַאּפ רעד רַאפ קערש יד טָאה ןַאד ןוא

 -רַאו .ףוס ן'זיב ןהעגרעד וצ ןיוש ןעגנואווצענ םהיא ןעטכירעג

 ,רעלעק ןיא ןעפרָאװענרעטנורַא עקַאט רהיא רע טָאה ךילנייש

 ןיא ןעגנַאגעגרעטנורַא ךיוא ןיילַא זיא ןוא ריט-ענָאלדָאּפ רעד ךרוד

 .רעטייל ן'רעביא ,רעלעק

 רע טָאה ,ענעצס עכילרעדיוש יד רָאפ ךיז לעטש ךיא יוװ

 טכַאמענ רהיא ?ערעסעמ ןייז טימ ןוא ןענרָאװעג רעטייוו רהיא

 רע טָאה ,טיוט ןיוש זיא יז זַא גידנעניימ .,ּפָאק ןיא דנואוו יד

 רעבָא ךָאנ טָאה יז .טנעמסייב ן'רעביא ןעּפעלש ןעמונעג רהיא

 רהיא גידנעּפעלש רע טָאה ,ָאזלא ,ןעהירשעג רעדיוו ןוא טבעלעג
 טעװו יז זא רעכיז טולַאסבא ןייז וצ ,ךילדנע ןוא ,טקיטשעג

 ַא טכוזענפיוא רע טָאה ,ןענַאזסיוא ןענעק טינ םהיא ףיוא ןיוש

 ַא ןעוועג ירָאטקעפ רעד ןיא ןענייז קירטש עכלעזַא) קירטש ַא

 .ןעסָאלשעגסיוא גיבייא ףיוא םעטִא רהיא ןוא (ךס

 עסיוועע א טבעלענ טָאה ?לעדיימ יד זא ,ךילנעמ זיא סע

 ,טיוט ןיוש ןזיא יז זַא טניימענ טָאה ילנָאק יו םעד ךָאנ טייצ

 טָאה ,םעד ןענעוו טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןַאד טשרע זַא ןוא

 .זלַאה רהיא םורַא קירטש יד ןעגיוצרַאפ רע

 ןיא ןעביוא קנערפ זיא טריסַאּפ טָאה ץלַא סָאד תעשב

 -יו טינ ,ןעטפעשענ ענייז וצ טעדנעטַא ןוא ןעסעזעג סיפָא ןייז

 -ענ ָאי סעּפע טָאה רע .דרָאמ ַא רָאפ טמוק ןעטנוא זַא גידנעס

 ןופ טסואוװעג טינ רעבָא טָאה רע ;יורפ ַא ןופ לוק ַא טרעה

 עניזָאד יד ךיז טָאה רהעמ יװ ױזַא ןוא ;טמוק סָאד ןענַאװ
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 -קרעמפיוא ןייק ןעקנָאשעג טינ רע טָאה ,טרעהענ טינ עמיטש

 טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעגרָאמ טשרע .םעד וצ טייקמאז

 ,םעד ןעגעוו טנַאמרעד ךיז רע טָאה ,דרָאמ םעד ןופ

0 

 .טכירעג ןיא עדער עגידנוטש-ריפ ס'קנערפ

 "םייטס ַא רַאנ ,עדער ןייק ןעוועג טינ ךילטנעגייא זיא סָאד

 זיא ,גידנעדייר .לעיירט ןייז ייב טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טנעמ

 ןַא םוט סָאד יװ ,ירושזד יד טריסערדַא ןוא ןענַאטשעג טינ רע

 טינ רעבָא .לוטש-תודע םעד ףיוא ןעסעזענ ןזיא רע ,טַאקָאװדַא

 -גידלושַאב ַא טָאה אישזדרָאשזד טאַאטש םעד ןיא .תודע ןַא סלַא

 ןערעהסיוא ןעלָאז ירושזד יד ןוא שזדָאשזד רעד זַא טכער ַא רעט

 גנוגידלושַאב רעד וצ גוצַאב ןיא ןעלהעצרעד ?יוו רע סָאװ סָאד

 םינ םהיא ןעק רָארוקָארּפ רעד ןוא .םהיא ףיוא טכַאמ ןעמ סָאװ

 קנערפ טָאה ,ָאזלַא ,םעד ןענעוו רעהרַאפיץיירק א ףיוא ןעמהענ

 טלעטשעג טינ םהיא טָאה רענייק .טנעמטייטס א טכַאמעג טושּפ

 -עשזד-רָאטיסילָאס רעד טינ ,סרעיִאל ענייז טינ --- ןעגַארפ ןייק

 .לַארענ

 וייז ןעבעגעגרעביא רוציקב ץנַאג טָאה רע יװ םעד ךָאנ

 ןעו ,תבש םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ,טייהנעגננַאגרַאפ

 טלהעצרעד טָאה רע .,ןענייפ ירעמ ןערָאװעג טעדרָאמרע זיא סע

 ןזיא רע ואוו ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעטייהלעצנייא עלַא טימ

 ןעבעגעגּפָא טָאה רע .ןהעזענ ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןעוועג

 יד םכיירגרעד טָאה רע ןעו .טונימ רעדעי רַאפ טעמכ ןובשח

 יװ ערהיא ךָאנ ןעמוקעג םהיא וצ זיא ןענייפ ירעמ ןעוו ,טייצ

 ןייז ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יז יו ,טלהעצרעד רע טָאה ,סעשזד

 -עגסױרַא יו ,ּפָאלעװנע רהיא ןעבענעג רהיא טָאה רע יוװ ,סיפָא

 ביוא ,טגערפעג ןוא ריט רעד ייב טלעטשענּפָא ךיז יז טָאה גידנעה

 ,ןיינ זַא טרעפטנעעג טָאה רע יו ;לַאטעמ ַאד ןיוש ןיא סע

 ןוא ,םירט ערהיא טרעהעג טָאה רע יװ ;קעװַא זיא יז ןוא

 עמיטש-ןעיורפ ַא יו טרעהענ, רע טָאה "רעטעּפש טונימ עכילטע ,

 טינ רע טָאה ,ןעמוקעג זיא לוק רעד ןענַאװ ןופ םגח ,"סעּפע טנָאז

 .ןעמיטשַאב טנעקעג
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 ןופ ןוא טונימ וצ טונימ ןופ גידנעהעג ,טרַא ןעזיד ףיוא

 ןיא םהיא טימ סָאװ טרעדלישעג רע טָאה ,ןָאזרעּפ וצ ןָאזרעּפ
 טָאה ךָאנרעד ןוא ,דנעװוַא ןוא גָאט ןעצנַאנ םעד ןעמוקעגרָאפ
 ןוא ןעמוקעג םהיא וצ ןענייז סוויטקעטעד יד יו טלהעצרעד רע

 ,טריסַאּפ טָאה רעטייוו סָאװ

 ףיֹוא טרעפטנעעג אליממ ןיוש רע טָאה גנולהעצרע ןייז טימ
 סָאװ ,תודע עֶלַא ןופ ןעגנוטּפױהַאב עלַא ףיוא ןוא טקנוּפ ןעדעי
 ,םהיא ןעגעג טלעטשעגסױרַא טָאה לַארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד

 ןוא גָאטימ ראפ העש ייווצ -- טדערעג רע טָאה העש ריפ
 ןוא .רענדער רעטונ א ןעוועג זןיא רע .גָאטימ ךָאנ העש ייווצ
 ,רעטכיר רעדנַא ןַא ראפ גידנעהעטש ,רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע
 ךַארּפש ענדַארַאּפ ַא טימ ןעלהיפעג ענייז טקירדעגסיוא רע טָאה
 ,רעבָא לַאפ ןעזיד ןיא .,רענעט עדנעגנילק-ךילרעייפ טימ ןוא
 םעד ןהֶא ,ךאפנייא ץנַאנ טדערעג רע טָאה ,לעיירט ןייז ייּב
 ,טלהעצרעד טָאה רע .ןערענַאמ עשרענדער ןופ ןמיס ןעטסנעלק
 -רַאפ .ןעטייהלעצנייא ײלרעלַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ,טרעלקרע
 ננוקרעמאב א טכַאמעג ןעטרָאד ןוא ָאד רע טָאה ,גידנעהענייב
 ךיז טָאה לוק ןייז ןיא רעבָא .ךַארּפש רע'טושּפ ַא ןיא ץלַא --
 וצ טייצ ןופ .ןעצרַאה ןייז ןופ גָאטהעװ רעד טלהיפעג טּפָא
 ןערעטיב ןופ קורדסיוא ןַא ןעסירענסױרַא םהיא ייב ךיז טָאה טייצ
 -רעד טָאה רע ןעוו ,ליּפשייב םוצ ,ןַאד ןעוועג זיא יוזא .טָאּפש
 טרָאװ ןעדעי וצ טעּפעשטעג ךיז ןעבָאה סוויטקעטעד יד יוװ ,טנַאמ

 סע יוװ ,טהערדרַאפ ןוא טשטייטרַאפ טרָאװ ןעדעי ןוא םענייז

 ,ייז רַאפ טניולעג ךיז טָאה

 -ןייא ןעטלַאהטנע טנעמטייטס ןייז טָאה ןעלעטש עגינייא ןיא
 ,קנערפ ,רע זַא ,ןעזיועג רָאנ טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייהלעצ

 רעד ןא ךיוא רָאנ ,דרָאמ םעד וצ תוכייש םוש ןייק טינ טָאה

 -יב םוצ .טנעמסייב םעד ןיא ןעראוועגנ ןעגנַאנַאב זיא דרָאמ

 ןע'טטַאקס וויטקעטעד טימ ןיא רע יו גידנעלהעצרעד :ליּפש

 :טנָאזעג רע טָאה ,טנעמסייב םעד ןעקוקַאב ןעננאגעג

 ןוא ןעכַאז עכילטע ןעביוהענפיוא רָאלפ םעד ןופ טָאה רע,

 ןעוועג ןיא ייז ןופ ענייא .ענעשעק ןיא ךיז וצ טגיײלעגנירַא ייז
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 םעד םורַא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ יד יו ַאזַא טקנוּפ ,קירטש ַא
 ."ןעגייפ ירעמ ןופ זלַאה

 טיוט םעד ןופ טינ טולָאסבא סייוו ךיא ,ןעמלעטנעשזד,

 ןעטלאהעג טָאה רע ןעוו ,טנָאזעג רע טָאה --- ?ןענייפ ירעמ ןופ

 ןיק בָאה ךיא; -- ,טנעמטייטס ןייז ןופ ףוס םּוצ טנעהָאנ

 ךיא ןוא טיוט רהיא ןעכאזרוארַאפ ןיא ןעמונעג טינ ?ייטנא

 יו םעד ךָאנ ןעמוקענ טיוט רהיא וצ זיא יז יוזא יו טינ סייוו

 ,סיּפֶא ןיימ ןעזָאלרַאפ טָאה ןוא טלענ רהיא ןעמונענּפָא טָאה יז

 -עג טינ ןעניוא יד ןיא ן'ילנָאק ךיא בָאה ראורבעפ ןעט26 םעד

 .ואוושרעדנַא טינ ןוא ירָאטקעּפ רעד ןיא טינ ,ןהעז

 "וקעג ןיא רע זא ,ןָאטלָאד תודע םעד ןופ טנעמטייטס רעד,

 רַאֿפ טלעטשענרָאפ טָאה םהיא ןא ןוא סיפָא ןיא רימ וצ ןעמ

 ביוא .ןעניל ַא סיואכרוד ןיא ,סניקּפָאה יזייד יורפ יד רימ

 -קעפ רעד ןיא יורפ ַא טיס ןעוועג זיא סע ןעוו זיא ןָאטלָאד

 טָאה סע ןזיב .טסואווענ טינ ןופרעד ךיא בָאה ,עדייבעגײרָאט

 -ענ טינ לָאמנייק ןע'ןָאטלָאד ךיא בָאה דרָאמ רעזיד טריסַאּפ

 .ןהעז

 ביֹוהנֶא ןופ ןיא ילנָאק רענענ םעד ןופ טנעמטייטפ רעד,

 ןופ טינ טולָאסבַא סייו ךיא .סנעניל ןופ בעוועג ַא ףוס ן'זיב

 -ּפיוהַאב ס'ילנַאק ןוא ,טיוט ס'ןענייפ ירעמ ןופ עכַאזרוא רעד

 -ַאב ןעפלָאהעג רימ ןוא ,רימ וצ ןעמוקעגפיורַא זיא רע זַא ,גנוט

 גָאט םענעי בָאה ךיא זַא רעדָא ,רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעניטייז
 -יוטש ַא ןיא םהיא טימ רעדָא ,רהיא טימ ןָאט וצ טאהעג סעּפע

 .ןעניל רעטפַאהלעקע ,רעדנענ

 -קעפ רעד ןיא רימ וצ ןעמוק ןעגעלפ ןעיורפ זַא השעמ יד ,

 ,סָאד ןוא ןעניל רעלדָאּפ א זיא ,ןעקעווצ עשילַארָאמנוא טימ ירָאט
 -נוא ןיא ןהעזעג לָאמ עכילטע ךימ טָאה רע זַא ,טגָאז ילנָאק סָאװ

 זא ןעניל רעניּפמול ַאזַא ןיא ,ןעיורפ טימ ןעזָאּפ עגידנעטשנא

 ".ןעמאדרַאפ וצ סָאד רעטרעוו ןייק ןעניפענ טינ ןעק ךיא
 א ִ* :3 '

 ,טכַאמענ טָאה טנעמטייטס ס'קנערפ קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ

 ןענרָאמ ףיוא סאוו ,גנוקרעמַאב רעד ןופ ןהעז רעזעל רעד ןעק

 סאוו ,גנוטייצ א ,"ןָאשוטיטסנַאק אטנאלטַא ,, יד ןעטלאהטנע טָאה
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 -טייטס ס'סנערפ, .םהיא ןענעג טריטינַא טייצ עצנַאג יד טָאה

 גנַאלק םעד טימ ןעגנולקעג טָאה , --- טגָאזעג יז טָאה --- "טנעמ

 ,עדנעזעוונַא יד ןופ עליפ ןוא ,ץַאז ןעדעי ןייז ןיא תמא ןופ

 -עג טינ גנוניימ עגיטראפ ןייק רעהירפ ןופ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ

 ןיא ןַאמ רעד זַא ,טגייצרעביא טרואק ןופ קעװַא ןענייז ,טַאה

 ."גידלושנוא

 ןע'טושּפ ןייז ןופ ףוס םעד ייב ןעטלַאהעג טָאה קנערפ תעשב

 רערעהוצ ענייז ןופ עליפ ןופ ןעניוא יד ןיא ןעבָאה ,טנעמטייטס

 טעשטסילבעג -- טנעבערעגניירַא סרָארושזד יד ןופ ענינייא ---

 .ןערערט

 -עג ןיב ךיא ןעוו טנעיילעגרעביא טנעמטייטס םעד בָאה ךיא

 ןיימ טימ טלהיפעג בָאה ךיא ןוא ,1914 ןיא ,ַאטנַאלטא ןיא ןעוו

 ןוא תמא טימ טמעטָא רענייז טרָאװ רעדעי זא ,ןעזעוו ןעצנַאג

 בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש רהאי 16 טימ ,טציא .טייקניטכירפיוא

 -ענכרוד ןעוועג ךיא ןיב ,טנעיילעגרעביא רעדיוו טנעמטייטפ םעד

 טָאה קורדנייא ןעכילנהע ןַא ןוא .,להיפעג ןעבלעז ן'טימ ןעננורד

 טכַאמעג רעטרעו ס'קנערפ ןופ טכירַאב רעשיפארגָאנעטס רעד

 עשיאיײטרַאּפנא טימ ןעזעלעג םהיא טָאה קסָאװ ,ןעדעי ףיוא

 : | .ןעניוא

 סואה רעד ןופ רעקיּפס רענידסלָאמאד רעד ,קרַאלק ּפמעשט

 -רַאּפ רענַאקירעמַא םעד ןופ רעדנעציזרָאפ) סוויטַאטנעזערּפער ווָא

 טנעמטייטס ס'קנערפ ןופ טכירַאב-סגנוטייצ ַא טָאה (טנעמַאל

 -עטלעז ַא סלַא ,(םָאבלַא) "ךוב ּפערקס , ןייז ןיא טּפעלקעגניירַא

 -רעביא עטסגידריווקרעמ יד ןופ רענייא זיא סָאד , .?רעּפ רענ

 -- ?טנעיילעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,סטנעמטייטס עדנעגייצ

 -נָאק ,ס .ּפ טימ ןינע םעד ןעגעוו גידנעסעומש ,טגָאזעג רע טָאה

 .ןילָאנ

 ןעמיטשַאב טפרַאדעג ןעטלָאװ סרָארושזד ףלעווצ יד ןעוו

 ,ן'קנערפ טרעהעגסיוא ןעבָאה ייז יו םעד ךָאנ ךיילג גנוניימ רעייז

 ייז רעדָא ,"גידלושנוא, ןעוועג טקידרעװ רעייז רעדעווטנע טלָאװ

 ַא ןעמוקעגרַאפ טלָאװ סע .ןענינייא ךיז טנעקעג טינ ןעטכָאװ

 -ַאטינַא ס'יײצילַאּפ רעד ןופ טפַארק עגיטפינ יד ,לעיירט רעיינ

 -רָאפ טלָאװ ל?עיירט רעיינ רעד .ןערָאװעג ןעכָארבעג טלָאװ עיצ
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 אמתסמ טלָאװ תמא רעד .ןעדנעטשמוא ערעסעב רעטנוא ןעמוקעג

 -ַאב רעכילדנע רעייז וצ ןעמוקענ זיא סע רעדייא רעבָא ,טניזעג

 ס'קנערפ סָאװ ,טקעפע רעד .געט עגינייא קעװַא ןענייז גנוטַאר

 ,ןערָאװעג טכַאװשענּפָא ןיא ,ייז ףיוא טאהענ ןעבָאה רעטרעוו

 טָאה סָאװ ןַאמ ַא ,יסרָאד טָאהעג טָאה טרָאװ עטצעל סָאד ןוא

 לעיירט םעד ןופ קנערפ לָאז :עגַארפ ןייא רָאנ ןהעזעג ךיז רַאפ

 ,יסרָאד ,רע ןוא טייהיירפ ןייז טימ ןוא ןעבעל ןייז טימ ןעמוקסיורַא

 -רַאפ לָאז קנערפ ,טרעקרַאפ רעדָא ,ענַאלרעדינ ערעווש ַא טימ

 ןעדנעצנעלג ַא טימ ןעמוקסיורַא לָאז יסרָאד ןוא ןעבעל ןייז ןעריל

 .גיז

 .ן'יסרָאד רַאפ טייברַאעג טָאה יסרָאד
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 רעד -- .טדָאטש ןיא ןוא לָאז טכירעג םעד ןיא םלוע רעד
 .טכירעג רעד זיא טדָאטש עצנַאנ יד --- ,דלוש ןופ םינּפ

 ןייק ןיב ךיא .ןעװענ טינ ךיא ןיב ?עיירט ס'קנערפ ייב

 -נעייז רעבָא .רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע טימ ןעמוקענ אטנאלטא

 -לעצנייא ןעסַאמ טימ ןערָאװעג טנאקאב ךיא ןיב ,ןעטרָאד גיד
 -ענרעביא בָאה ךיא .סעצָארּפ ןעכילנייוועננוא ןעזיד ןופ ןעמייה

 -עטס ןעלעיציפָא ןעגנַאל ,ןעננַאפ םעד ןיא טרָאװ ןעדעי ןעזעל

 יד ןיא ןעטכירַאב יד ןוא ?עיירט םעד ןופ דרָאקער ןעשיפַארגָאנ

 -ַאב רעניניוו טינ רעבָא .נעט ענעי ןופ ןעגנוטייצ רעטנַאלטא

 -עג עליפ יד ןעוועגנ רימ רַאפ ןענייז טנַאסערעטניא ןוא דנערהעל

 -עצס יד ןענעװו טאהעג אטנאלטא ןיא בָאה ךיא סָאװ ןעכערּפש

 תעשב טדָאטש ןיא ןוא ("*טרואק ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ סענ

 .ןעגנַאגעגנָא זיא לעיירט רעד

 גנוניימ ןוא טכיראב רעד ןעראווענ טנַאמרעד ָאד זיא סע

 ס'קנערפ סָאװ קורדנייא םעד ןענעוו גנוטייצ רעטנַאלטַא ןא ןופ

 גנוטייצ עגיזָאד יד .רערעהוצ ענייז ףיוא טכַאמענ טָאה עדער

 -רַאטש א זַא ,ןעקרעמַאב וצ ייברעד גונעג גיטכיזרָאפ ןעוועג זיא

 -נעמ עכלעזא ףיוא טכַאמענ קנערפ טָאה קורדנייא ןעגיטסנינ ןעק

 ןופ טמיטשאב טאהעג טינ גנוניימ רעייז ןעבָאה סָאװ ,ןעש

 .לַאז טכורעג -- "םוריטרוָאק , ןוא טכירעג טסייה "טרוָאק, (*
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 -ייז --- ןע'קנערפ ןעגעג --- ,גנוניימ עגיטרַאפ ַא טימ ..רעהירפ

 רשפא ,רערעהוצ ענייז ןופ ךס א ןעמוקעג רעבָא טרואק ןיא ןענ

 -ענ טינ רעטרעוו ענייז ןעבָאה ייז ףיוא ,טפלעה ַא יװ רהעמ

 רעד זיא רערעהוצ ערעדנַא ענייז טפערטַאבנַא סָאװ ןוא טקריוו

 ךלַאב ,טַאהעג ייז ףיוא ןעבָאה דייר ענייז סָאװ ,סולפנייא רעטונג

 ןעמוקעג זיא סָאװ ףָאטש עכילדנייפ יד ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרַאפ

 .טיוט ןייז טרעדָאפעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ

 -טייטס ס'קנערפ ןעגעװ ךיא בָאה אטנַאלטַא ןיא גידנעייז

 רעטנענילעטניא ןַא ,טסירק רענַאקירעמַא ןַא טימ טדערעג טנעמ

 קנערפ ןעוו טרואק ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,הטרָאנ רעד ןופ ןַאמ

 ,טרָאװ סָאד טָאהעג טָאה

 קרַאטש ןעוועג קורדנייא רעד זיא ,טדערעג טָאה רע תעשב

 .ןהעזעגסיוא סע טָאה ױזַא --- טגָאזעג רע טָאה -- ןעמעלַא ףיוא

 שנעמ א .עטפַאגרַאפ יו טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעסעזעג זיא ןעמ

 ַא ןהִא ןייז ךילבעטשכוב ףרַאד ןעמ !ןעבעל ןייז רַאפ טפמעק

 -טינשכרוד ןייק טינ זיא קנערפ ןוא ,טרהירעג ןייז וצ טינ ץרַאה

 ךילנעזרעּפ קורדנייא ןעגידריווקרעמ א טכַאמ רע .שנעמ רעכיל

 ַאַא טימ ןעגנולקעג טָאה ןעדייר ןייז ןוא .טוג טדער רע ןוא

 "! טייקגיטכירפיוא עפיט

 רעד ןיא ,טנידנעעג טנעמטייטס ןייז רעבָא טָאה רע ןעוו

 .ןערָאװעג טריקַאלבעגּפָא ךיג רעטרעוו ענייז ןופ סולפנייא

 -ייה יד ןיא רעדָא ,ןעסַאנ יד ףיוא ,ןעסיורד ןופ ןעשנעמ יד

 םעד טגלָאפעגכָאנ ןעבָאה ןעקנעש יד ןיא ,ןעמָארק יד ןיא ,רעז

 סייק רעד ןיא ןענייז ייז .טייקנירעגיינ סיוא זיולב טינ לעיירט

 ןַא ןיא קנערפ זַא ,טרעכיזרַאפ ייז טָאה ןעמ .טכָאקרַאפ ןעוועג

 -נעזָאלוצ רעכילריטַאננוא ןייז בילוצ זַא ןוא יַאטלוה רעטפַאהלעקע

 ייז טָאה ןעמ .עלעדיימ עסייוו עטרַאצ ַא טעדרָאמרע רע טָאה טייק

 .םהיא ןעגעג טצעהעג רדסכ ייז טָאה ןעמ ןוא טדערעגנייא סָאד

 ,טמאלפעגפיוא ןעוועג ייז ןענייז

 ןופ ייז ןעבָאה ,טרואק ןיא טגָאזעג טָאה קנערפ סָאװ סָאד

 "ייצ יד ןיא טנעיילעג סָאד ןעבָאה ייז .טרעהעג טינ ןייֵלַא םהיא

 -רַאפ ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוטּפיױהַאב ןעסַאמ טימ ןעמַאזוצ ןעגנוט

 .רעצרעה ןוא תוחומ ערעייז טעטפיג
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 .גידנעייז ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעציטָאנ יד ןעשיווצ

 :עדנעגלָאפ סָאד ךיא ןיפעג ,אטנאלטא ןיא

 -יוא ןַא זיא רעד ןוא רעד זא םענייא טלחעצרעד ןעמ ןעוו ,

 טפַאהלעקע ףיוא ךיז טרהיפ ןוא קינ'הואת לעב רעכילנהעוועגרעס

 -מָאק ַא תעשב  .ערה-ןושל ענעמָאקליוװ סָאד ןיא ,ןעיורפ טימ

 -ַאב ַאזַא ןיא ,ןעטָאדקענַא ענידנעטשנאנוא ךיז טלהעצרעד עינַאּפ

 .ןעסיב רעקַאמשעג ַא טכביר

 עניזָאד יד דייר עדנענייצרעביא טימ טָאה קנערפ ןעװ,

 -ענרָאפ םהיא ןעבָאה תודע ערעדנַא ןעוו ןוא ,טנעקיילעג השעמ

 ןענופעג ךיז ןעבָאה ,ןַאמ ןענידנעטשנא טסבעה א רַאפ טלעטש

 -יולג וצ סָאד טָאהעג טינ קשח ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ גונעג

 -ַאמשעג םעד טימ ןענענעז וצ ךיז טאהעג טינ קשח ןייק ;ןעב

 .ןעסיב ןעק

 ןוא ,'קנַאדעג םעד ןופ רעטָאפ רעד זיא שנואוו רעד' ,

 -ומש יד זַא ,ןעשנואווענ ןעבָאה ןעשנעמ רעדנעזיוט ענילדנהעצ

 רעד זַא ,טלָאװעג ךיז טָאה ייז ,תמא ןייז ןעלָאז תוישעמ עניצ

 ירעמ ןֹופ רעדרעמ םעד רַאפ ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,קנערפ

 וצ טינ ךיז טסולג סע .רעדרעמ רעד ןייז עקַאט לָאז ,ןעגייפ

 .עשלַאפ א ןיא גנוניימ רעזנוא זא ןעקעדטנע

 -וצ ןעמ טרעוו ןעטנידלושַאב ַא ןופ טערטרָאּפ םעד ןיא,

 טרעוו ףירנַאב רעד .דלוש ןופ םינּפ םעד ןהעז וצ טניואוועג

 ,זָאנ ןייז ןיא ,ןעּפיל ענייז ןיא ,ןעניוא ענייז ןיא ןעצלָאמשעגניירַא

 טלַאהטנע טכיזעג עגיזָאד יד זַא ,ןעטכוד וצ ןָא ךיז טביוה סע

 .סעשירעדרעמ ךיז ןיא סעּפע

 "עוו ,ןעצימיא וצ טניואווענוצ קרַאטש טרעוו רהיא ןעוו,

 טסַאּפ ןעמָאנ רעד זַא ,ךייַא ךיז טכוד ,לשמל ,לאלצב טפוד ןעמ ןעמ

 יד זיא רענייטש ןעכילנהע ןַא ףיוא .טכיזעג ןייז וצ עקַאט ךיז

 ,םינּפ ס'קנערפ וצ ןערָאװעג טניואווענוצ אטנַאלטא ןופ עסַאמ

 וצ יו ,ןעננוטייצ יד ןיא ןהעזענ גָאט ןעדעי ןעבָאה ייז ןעכלעוו

 רעדנעזיוט .,דרָאמ א ןעגנַאנַאב זיא סָאװ ,ישטלוה ַא ןופ םינּפ ַא

 ןעצנַאג ן'טימ טביולנעג אמתסמ ןעבָאה ןעשנעמ רעדנעזיוט ןוא

 -עג ייז טָאה רהיא .גידלוש זיא רעטנידלושַאב רעד זַא ,ןעצרַאה
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 .,,תועט ַא ןעבָאה ייז זא ,ןענרָאמ זיב טנייה ןופ ןזייווַאב טנעק

 "יייז ףיוא טקריוועג טינ ץְלַא סָאד טלָאװ

 "ענג ןוא ןעסקַאװעג זיא ןע'קנערפ ןענענ ל?היפענ-באמ רעד

 רעד ואו טכירעג םעד ןיא ןעננורדעגנירַא טָאה רע .ןעסקאוו

 ןייק ןעוועג טינ זיא םור טרוָאק רעד .,ןעמוקעגרָאפ זיא ?עיירט

 רעד ןעוועג טדָאטש עצנַאג יד ןיא ךילטנענייא רעבָא ,רעסיורנ

 רע ןוא טסואוועג סָאד טָאה יסרָאד רָאטיסילַאס ןוא ,םור טרואק

 טרהיפעג טָאה רע סָאװ טונימ עדעי ןעניז ןיא טַאהעג סָאד טָאה

 טונימ א ףיוא רשפא סָאד רע טלָאװ רעמָאט ןוא .לעיירט םעד

 ןַא ,טנָאמרעד עלייוו עֶלַא םהיא עדנעזעוונא יד ןעבָאה ,ןעסענרַאפ

 טשרוד סָאװ באמ ןעניּפעק-רעדנעזױט םעד ןופ ?ייט א ןענייז ייז

 .ןעסיורד ןופ ךיז טניפענ ןוא טולב ס'קנערפ ךָאנ

 -עג רעדָא גנוקרעמַאב ַא טכַאמענ טָאה יסרָאד ןעוו ,טפָא

 א טקירדענסיוא רעדָא ,ננורעדָאפ ַא סעּפע רעטכיר םעד טלעטש

 םהיא רערעהוצ יד ןעבָאה ,גנונידייטרַאפ רעד ןענענ טסעטָארּפ

 רעדָא טרעדָאפעג סעּפע טָאה רעיִאל ס'קנערפ ןעוו ןוא טרידָאלּפַא
 .טכַאלוצ ךיז ןעמ טָאה ,זיא סע סָאװ ןענעגנ טריטסעטָארּפ

 ייז זַא ,טגָאזעג תודע ןעבָאה ןעמַאד עשידיא עהייר עצנַאג ַא

 ןוא רענידנעטשנא טסכעה ַא ןיא רע ןזַא ןוא ,ןע'קנערפ ןענעק

 ַא טימ טנעגעגַאב רעטרעוו ערעייז ןעמ טָאה ,שנעמ רעשילַארָאמ
 .יירעשזריה

 טָאה ,לעיירט םעד ןופ רעטכיר רעד ,ןואר .ס ,? שזדָאשזד

 טרעדָאפעג ןוא ,לערעמעה ןייז טימ טּפַאלקעג רעדיוו ןוא רעדיוו

 ןהֶא ,ןענעוו אצוי ןופ רָאנ ןָאטעג רעבָא סָאד טָאה רע ,גנונדרָא

 .באמ םעד ראפ ארומ ןייֵלַא טָאה רע זַא ,ןהעזעג טָאה ןעמ .טומ

 .טנלָאפעג טינ םהיא ןעמ טָאה

 נעט-רעמוז עטסעסייה יד ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא ?עיירט רעד

 רעד .,ןעפָא ןעוועגנ ןענייז םור-טרואק םעד ןופ רעטסנעפ יד ןוא

 ןעשנעמ עסאמ ַא ,שוטטע ןעטשרעטנוא ןא ףיוא ןעוועג ןיא לָאז

 גידנעכיירגרעד טעמכ ,טנעוו יד ייב ןעסיורד ןֹופ ןענַאטשעג ןענייז

 ,טייז רעדנַא ןַא ןופ ןוא .סעציײלּפ ערעייז טימ רעטסנעפ יד

 לערעמעק ַא ןופ ךַאד א ףיוא ןעסעזעגנ ןעמ זיא ,עלעסעג ַא ןיא
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 שזדָאשזד םעד רעטניה ,םור טרואק םעד ןיא טקוקעגניירַא ןוא

 ,לוטש תודע םעד ןוא

 יז ,םלֹוע ןעזיד ןופ יירעשזוחה יד טרעהעג טָאה ירושזד יד

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא יז ,גנוגערפיוא ןייז טלהיפעג טָאה

 -עגכרוד ןעוועג זיא יז יו טקנוּפ ,ןע'קנערפ וצ טפַאשדנייפ ןייז

 ,םהיא ֹוצ םלוע טרואק םעד ןופ טפַאשדנייפ רעד טימ ןעננורד

 ,םהיא ןעגעג זיא טדָאטש עצנַאנ יד זַא ,טסואוועג טָאה יז ןוא

 טדָאטש עצנַאג יד זַא ,ןעמוקעגסיוא ךילקריוו זןיא סע ,ָאי

 ןעוועג זיא םור טרואק רעניזָאד רעד ןוא ,םור טרואק רעד זיא

 ,ןַאמ ןעננוי םעד וצ סָאה ןעניטשרודטולב א טימ טריזירטקעלע

 םעד ןיא טנידלושַאב טָאה ?ארענעשזד-רָאטיסילָאפ רעד ןעמעוו

 .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ

 תודע ערהיא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא גנונידייטרַאפ יד ןעוו

 ןופ רענייא טָאה ,סעדער-סולש יד ייב ןעטלַאהעג טָאה סע ןוא

 רעד ןא ,גאלשרָאפ ןעלעמרָאפ ַא טכַאמעג סרעיַאל ס'קנערפ

 -סימ ,רעגיטכיר-טינ ַא) "לעיירטסימ , ַא ןערעלקרע לָאז שזדָאשזד

 *טכירעג ןיא םלוע רעד סָאװ טנורג םעד ףיוא ,(?עיירט רענעגנולעג

 רשפא םעד טימ ןוא טײקשיאייטרַאּפ טקירדעגסיוא ןעפָא טָאה לָאז

 -ענסיױרַא סָאד טָאה רעיִאל רעד ןעוו .ירושזד יד טסולפנייאעב

 רעטכעלעג רעדליוו ַא ןעכָארבענסױא לַאז םעד ןיא טָאה ,טדער

 ,קעמוט רעדנעשזריה ןוא

 ַאזַא לייוו ,"ןעלעמרָאפ, טרָאװ םעד טכיורבעג ָאד ןעבָאה רימ

 ,לעיירט ןעלענימירק ןעדעי ייב טעמכ סרעיִאל ןעכַאמ גאלשרָאפ

 לֵאפ ןעזיד ןיא .טסנרע טינ סָאד ןעמ טמענ ךילנייוועג ןוא

 ַא .טעדנירנַאב גידנעטשלַאפ ןעוועג גַאלשרָאֿפ רעד ןיא רעבָא

 לעיירט ןייק זןיא ,סענעצס עכלעזַא רָאפ ןעמוק סע ואוו ,ל?לעיירט

 ַאזַא ףיֹוא רעטכיר ַא טלָאװ ןעדנעטשמוא עלַאמרָאנ רעטנוא .,טינ

 ןוָאר שזדָאשזד ןוא ,טכַאמענ לוטב ךילקריוו ?לעיירט םעד טנורג

 טָאה קנערפ זַא רעבָא גידנעסיוו .ןָאטעג ױזַא ךיוא רשפא טלָאוװ

 ,םור טרואק םעד ןופ םלוע םעניילס םעד ןזיולב טינ ךיז ןעגעק

 גַאלשרָאפ ס'רעיִאל םעד רע טָאה ,טדָאטש עצנַאנ יד טעמכ רָאנ

 .ןעזיוועגקירוצ ךיילנ
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 וצ דנַאפ ןעשידיא ַא ןעגעוו גנַאלק 8 --- .םזיטימעסיטנַא
 ."ןעדיא םעד גנעה, -- .ןע'קנערּפ ןעװעטַאר

 וצ סַאה רעד ןזא ,ךילריטַאנ יו רהעמ טינ ןעוועג זיא סע
 -סיורא רעטעּפש רעדָא רעהירפ לָאז ,ןעטנידלושַאב סלַא ןע'קנערפ
 ,ןעשנעמ ַא טנייפ טָאה ןעמ ןעוו .,דיא סלַא םהיא וצ סַאה ןעפור
 טקרעמַאב ןעבָאה ריס יוװ ןוא ,זיא רע סָאװ ץלַא טנייפ ןעמ טָאה
 טייקכילדניירפ-ןעדיא יד ןעמ ףרַאד ,ץַאלּפ ןעגידרעהירפ ַא ןיא
 ןעטייצ עכילנייוועג ןיא .ןעביירטרעביא טינ סרענרעדָאס יד ןופ
 -נעטשנא רהעז ןעטלאהעג ךילקריוו ןעדיא יד וצ ךיז ייז ןעבָאה
 ןעוועג ייז ייב ןעדיא ןוא ןעטסירק ןענייז ךילטפַאשלעזעג .ניד
 -בילנעמ עדעי ןעסָאלשענסיוא ןזיא סע זַא ,ךָאד .טשימענסיוא

 ןעמ טָאה סָאד ,ייז ייב להיפענג ןעשיטימעסיטנַא ןַא ןופ טייק
 ןופ עימעדיּפע רעד ןיא ,טציא ןוא .,ןעגָאז טנעקעג טינ לָאמ ןייק
 סלֵא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןעמ ןעמעוװ ,ןע'קנערפ ןענעג סָאה

 רעניטפיג א ןעכָארבענסיױא טָאה ,ןענייפ ירעמ ןופ רעדרעמ םעד
 ,ךיוא ןעדיא םעד ןע'קנערפ ןעגעג ?היפעג

 -טימ רעבָא ןעבָאה ייברעד .,אליממ ןעמוקעג ןיוש זיא סָאד

 -ַאטינא עלעיצעפס -- ךיוא ןעכַאזרוא עלעיצעּפס טקריוועג

 יד טצונאב ךיז טָאה סע עכלעװו טימ ,סענירטניא סנָאיצ

 ,ייצילַאּפ

 ןעכילרעפענ רחיא סלַא טכַארטַאב ןע'קנערפ טָאה ייצילָאּפ יד

 ץַאזנעגעג רעד ןעוועג ןענייז ןעסערעטניא ענייז םירָאוװ ,רענגעג
 5לבב ןעדיא םהיא בילוצ יז טָאה ,ָאזלַא .ןעסערעטניא ערהיא ןופ

 ,סנעגיל טיײרּפשרַאפ טָאה יז .םיאנוש ערהיא סלא טכַארטַאב ךיֹוא

 -וטימעסיטנא ןעכילטייד ַא טאהעג ןעבָאה ייז ןופ עגינייא ןוא

 .רעטקַארַאכ ןעש

 רעד טימ גנודניברַאפ ןיא םזיטימעסיטנַא ןופ ענַארפ רעד וצ

 ןעטלאה לע ךיא ןעוו ,ןערעקמוא ךיז ךיא לעװ ,עטכישעג קנערפ
 םעד ןענעװ ןע'קנערפ טימ ןעכערּפשעג עכילנעזרעּפ עניימ ייב
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 ם"יסרָאד -- ."דיאה רעטסימ ןוא ליקעשזד רַאטקַאד,
 ןעציז ןע'קנערפ ןיא זַא ,ירושזד רעד טנָאז טנעטסיסא

 ' .ןעשנעמ ענעדישרַאפ ייווצ

 ןעטלַאהטנע ןעבָאה סרעיַאל ס'קנערפ ןופ סעדער סולש יד
 יו ןעזיװַאב ןעבָאה ייז .ןעטנעמונרַא עראבטיירטשאבנוא ערָאלק

 טָאה ילנָאק סאוו סָאד ןעמענוצנָא ןעוועג טלָאװ סע ךילרעכעל

 ,רעדרעמ רעד ןזיא ןיילַא רע זַא ,זיא סע ךילטייד יווװ ,טלהעצרעד

 -ענ טָאה ןעמ סָאװ ,סרעיִאל יו םתס טדערעג טינ ןעבָאה ייז

 ףיט ןעוועג ןענייז ייז .טנעילק רעייז ןענידייטרַאפ וצ ןעגנוד

 ןעגָאז תודע ס'ילנָאק ןוא ,דלושנוא ס'קנערפ ןיא טגייצרעביא

  ףיא ןעוו .גנוטסירטנע עטסרעטיב יד ןעפורעגסיױרַא ייז ןיא טָאה

 .טלהיפעג סָאד ךיא בָאה ייז טימ טדערעג בָאה

 ןעטלַאהעג טָאה גנוגידייטרַאפ רעד רַאפ עדער עטסגיטכיוו יד = |

 רעד ,ןַאמ רעגיהעפ ַא ,דלָאנרַא .ד .ר ןעמָאנ ן'טימ טאקָאװדַא ןַא

 .הטואס רעד ןיא רעיִאְל רעלענימירק רעטסעב

 -ונרַא ענייז .עדנעצנעלג ַא ןעוועג ךילקריוו זיא עדער ןייז

 ,ןעשנעמ וצ טריסערדַא ןעוועג רעבָא ןענייז תונעט ןוא ןעטנעמ

 רעצרעה ערעייז ןיא להיפעג ןעכילדנייפ ַא טָאהעג ןעבָאה סָאװ

 | .תוחומ ערעייז ןיא גנוניימ עכילדנייפ עניטרַאפ ַא ןוא
 ןא ס'יסרָאד טדערענ טשרעוצ טָאה גנונידלושַאב רעד רַאֿפ

 םעד ןעטכינרַאפ וצ ןעוועג ןיא עבַאנפיוא טּפיוה ןייז .טנעטסיסַא

 ןעשנעמ ענעהעזעגנָא עליפ יד טכַאמענ ןעבָאה סע סָאװ ,קורדנייא

 -ייר ַא סלא ןע'קנערפ ןענעק ייז זא ,טגָאזעג תודע ןעבָאה עכלעוו

 -עשזד-ראטיסילַאס רעד ,יסרָאד .ןַאמ ןעשילַארָאמ טסכעה ,םענ

 -ייז ןעבָאה רעמָאט .ןעקָארשעג תודע עזיד ראפ ךיז טָאה ,לארענ

 -רע ןייז טלַאפוצ ,ירושזד רעד ףיוא גנוקריוו ַא רעטרעוו ערע

 סע ,טסייה סָאד .,דרָאמ םעד וצ וויטָאמ ס'קנערפ ןענעוו גנורעלק

 .סייק ןייז ןופ טנעמאדנופ רעצנַאג רעד טלאפוצ

 םעד ןענעװו טלהעצרעד ירושזד רעד טָאה טנעטסיסַא ןייז

 רעטסימ ןוא ?יקעשזד רָאטקָאד, ןַאמָאר ס'ןָאסנעוװיטס ןופ דלעה

 ןיא ָאד .טייקכילנעזרעּפ עטלעּפָאד ַא טימ שנעמ א --- ?דיאה

 רענידנעטשנַא ןוא רעכילרע טסכעה ַא ,ליקעשזד רָאטקָאד רע
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 ,שפנ רענעברָאדרַאפ א ,דיִאה רעטסימ רע טרעוו ָאד ןוא ןַאמ

 קנערפ סָאװ סָאד .סנעכערברַאפ עטסכילרעדיוש יד טהעגַאב סָאװ

 -דער רעד טָאה --- עטנאקאב ענייז ןעשיווצ ןעמָאנ םענייפ ַא טָאה

 ןייק םינ זיא רע זַא ,טינ זייוַאב ןייק זיא -- ט'הנעט'ענ רענ

 ןיא ןעשינעפעשַאב ייווצ זיא רע .,רעדרעמ ןוא יַאטלוה רענירדינ

 .רערעדנַא רעד יו טרעקרַאפ טקנוּפ רענייא ,םענייא

 -סיוא קרַאטש לשמ רעד טָאה םור-טרואק ןיא םלוע םעד ייב

 ןעכַאמ עטצעהענפיוא עטלעקיװטנענוא יד ןעו ןוא ,ןעמונעג

 ן'טימ לשמ םעד טנעיילעג ןעגנוטייצ יד ןיא ןעבָאה טדָאטש ןופ

 -יטנַא רעייז ֹוצ ?עמיוב ךס א ןעסָאנענוצ סָאד טָאה ,לשמנ
 .רד, ןופ טייקכילנעזרעּפ רעטלעּפָאד רעד טימ .רעייפ קנערפ

 ןוא טעװעקַאמסָאּפ ךיז ןעמ טָאה "דיאה רעטסימ ןוא ליקעשזד

 ןופ "טייקכילנעזרעּפ עטלעּפָאד יד, טלעטשענרָאפ ךיז טָאה ןעמ

 רעטסימ , םעד ףיֹוא ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה ןעמ ; קנערפ איל

 -עג ןעמ טָאה דלודענמוא טימ ןוא ,םהיא ןיא טציז סָאװ ,"דיַאה

 - .גידלוש זיא קנערפ זַא טקידרעװ ַא ףיוא טרַאוװ
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 .עדער-סולש ןייז ןעטלַאהעג טָאה יסרָאד תעשב סענעצס

 טרעיודעג טָאה עדער-סולש ס'יסרָאד ?ארענעשזד-רָאטיסילַאס

 ,דרָאקער ןעשיפַארגָאנעטס ןיא ןעזעלעג רהיא בָאה ךיא ,געט יירר

 .טכַאקענפיוא ךייא ןיא טרעוו טולב יד .ןעזעל וצ ךילקערש זיא'ס

 ןעטלאוו עכלעוו ,ןעלעטש עכילרעכעל טימ לופ ןיא עדער יד

 ענעסקאוורע ףיֹוא רעֶדָא רעדניק ףיוא ןעקריוו טנעקעג רשפא

 טימ רערעהוצ ףיוא טינ רעבָא ,תוחומ עשרעדניק טימ ןעשנעמ

 ,ץנענילעטניא ןוא דנַאטשרַאפ

 -עטניא ןעוועג ָאי ןענייז טייל-ירושזד ףלעווצ יד ןעשיווצ

 רעבָא טָאה יסרָאד .סנעטסנינייוו רָאּפ א --- רעדילנטימ עטנעניל

 .ערעדנַא יד ןופ ןערעוו ןעסירענטימ ןעלעוו ייז זַא ,טסואוועג

 ןעלעטש וצ ךיז ןעריקיזיר טינ ןעלעוו ייז זַא ,רע'טושּפ ,רעדָא

 .גנומיטש רעניימענלא רעד ןעגענ

 ןעננורדעגכרוד טָאה סָאװ ,טסיינ םעד ןופ ?יּפשייב סלַא

 -עטש רעסיוועג א ףיוא ןָא ילאננָאק .ס .ּפ טזייוו ,עדער ס'יסרָאד

 סָאװ ,ףירב םעד ןענעװו ךיז טלעדנַאה סע ואוו ,רהיא ןיא על
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 .דרָאמ םעד ןופ תבש םעד ?לעקנָא ןייז וצ ןעבירשעג טָאה קנערפ

 רעד ןיא דנאטשוצ:-סענזיב םעד ןענעוו ןעטרָאד טדער קנערפ

 יד ןופ שטרַאמ םעד ןוא בוט-םוי םעד ןענעוו ,ירָאטקעפ ?יסנעּפ

 -ירשעג קנערפ טָאה "בוט-םוי, טרָאװ םעד) ןעטַאדלָאס עטלַא
 ױזַא ןוא -- .ףיטנָאי --- רעגייטש ןעש'םידוהי םעד ףיוא ןעב

 יד רַאפ טנעמונרַא ןייז ןיא טדערענסױרַא יסרָאד סָאד טָאה

 ןייק זַא ,ףירב ןייז ןיא טקרעמאב קנערפ (רענעמ ףלעווצ
 קעװַא ןענייז סָאװ ,געט עכילטע יד ןיא טָאה סעיינ עניטכיוו

 -ָארטעג טינ ,אטנאלטא ןופ ןערהָאפענּפָא ןיא לעקנָא רעד טניז

 :ױזַא סיוא סע טקירד רע ןוא ,ןעפ

 טריסַאּפ ןעבָאה ןענעק לָאז סע ןַא ,ץרוק וצ זיא טייצ יד,

 ."סעדנעשַאררעביא סעּפע

 עכילריטַאנ ץנַאנ ןוא עדנעטיידאבנוא עכילטע עזיד ןופ
 -יא ייז טָאה רע .ןעזעוו ןעצנַאנ ַא טכַאמענ יסרָאד טָאה רעטרעוו

 -ייטש ןעשיטַאמַארדָאלעמ א ףיוא ירושזד רעד רַאפ טנעיילענרעב

 טלָאװ ייז ןיא יוװ טקנוּפ ,לָאמ ןעטייווצ ַא טנעיילענרעביא ןוא ,רעג

 םענעי ןיא טָאה קנערפ זַא ,זייווַאב רעדנענַאלש ַא טקעטשענ

 .ןעשנעמ א טעדרָאמרע נָאט

 -- .?!סעדנעשַאררעביא סעּפע, ?טהעטשרַאֿפ רהיא ---

 "עבילקערש , יד ףיוא רענניפ ן'טימ גידנעלטייט ,ןעירשעג רע טָאה

 -ָאד יד טָאה -- ןעסייה טלָאזעג סָאד טָאה -- קנערפ .תורוש

 לופ ןעוועג זיא חומ ןייז לייו ,טכיורבעג רעטרעוו רַאּפ עניז

 םעד טימ ,גָאט םענעי ןופ ננוריסַאּפ רעדנעשאררעביא רעד טימ

 ..ןעגנַאגַאב ןַאד ןיא רע סָאװ ,ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ

 רעד ןופ ןעטָאירטַאּפ יד ןופ שרַאמ םעד טפערטאבנַא סָאװ

 "עג םעד טימ יסרָאד טָאה ,"ףיטנָאיי םעד דובכל ,הטואס

 .בַאשזד ןעשיטימעסיטנַא ןֵַא טבַאמ

 ןעבָאה לעקנָא ס'קנערפ ןעק סערעטניא ןַא רַאפ סָא ---

 (*? סטיירעדעפנָאק ערעזנוא ןופ דַארַאּפ ןעשיטָאידטַאּפ םעד ןיא

 ךיז טָאה יז ןעוו ,טעדנורגעג טָאה הטוַאס יד סָאװ קילבוּפער יד (*
 -נַאק, ןסיוהעג טָאה ,1861 ןיא ןעטַאטש עטגונווארַאפ יד ןופ טםלייטעגּפָא

 רענעי ןיא טפמעקעג טָאה עכלעוו עעמרַא רחיא ןוא "סטוומס טיירעדעפ

 ."עעמרַא טוורעדעּפנָאק, וד סלַא טנַאקעב וויא המחלמ
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 ליסנעּפ יד טיפָארּפ ?יפיוו ענַארפ יד רָאנ טריסערעטניא םהיא ,
 .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ?!ןייא םהיא טננערב ירָאטקעּפ

 ַא ןעוװעג ןיילַא ןיא ?לעקנָא ס'קנערפ זא ,זיא תמא רעד

 ןֶא ןעסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה 1801 רֶהָאי ןיא .טיירעדעפנָאק
 -טבאלש ן'פיוא ןעװעג ןיא ןוא הטואס רעד ןֹופ ײמרַא רעד

 יד .טסואוועג טינ דָארג יסרָאד טָאה םעד ןופ אלימ .דלעפ

 -עגנירַא ָאד טָאה רע סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ?לעקיטש עצנַאג
 ערעסערג ַא ךָאנ ןוא ןיזנוא קיטש ַא ןעוועג םתס זיא ,טלעטש

 ַא סלַא ?עקנָא ם'סנערפ ןופ גידנעכַאמ קזוח .עינָאנאמעד קיטש

 ןופ רָאנ סייו ןוא טָאירטַאּפ ןייק ןייז טינ ןעק סָאװ ,ןעדיא

 סָאװ ?עּפע ןַא, סלַא טלעטשעגרָאפ ןע'קנערפ רע טָאה ,טלעג

 | ...םיוב ןופ טייוו טינ טלַאפ
 ,עדער ס'יסרָאד ןופ ?ייט עניצנייא יד ןעוועג טינ זיא סָאד

 ןעוועג ןענייז סע .טפינ עשיטימעסיטנַא טימ טקעמשענג טָאה עכבלעוו

 -נײרַא םזיטימעסיטנא ןייז רע טָאה ןעטרָאד םנה ,ךיוא ערעדנַא

 .טפַאשדניירפ-ןעדיא ןופ עקסאמ רעד רעטנוא טלענומשעג

 טָאה ,ןע'קנערפ רַאפ רענדער טּפיוה רעד ,דלָאנרַא ,ד .ר
 -מענ טָאה רע) ענארפ-ןעדיא יד טרחירעגנָא טרָאוװ-סולש ןייז ןיא

 ןענלָאפרַאפ ייז זא ,ן'יסְרָאד ןוא ייצילָאּפ יד טנידלושַאב ךיל

 ַא ןעוועג ןיא סָאד .(דיא ַא ןיא רע סָאװ ראפרעד ןע'קנערפ
 טָאה סע  טייז ס'דלָאנרַא רעטסימ ןופ טירש רעטנעכעראב-טינ

 -ןענעג ערטיכ ַא ןעכַאמ וצ טייהנענעלעג ַא ןעבענענ ן'יסרָאד

 ייב ּפעק יד ןעלמוטרַאפ ןעפלָאהעג םהיא טָאה עכלעוו ,גנורעלקרע

 רע טָאה ,טרָאװ סָאד טאהעג טָאה יסרָאד ןעוו .ירושזד רעד

 טָאה דַארַאּפ סיורנ טימ ןוא ןעסיוטשעגקירוצ גנונידלושַאב עזיד

 רענטרַאּפ רענענייא ןייז זַא ,טקַאפ םעד טלעטשענסיױורַא רע

 -עו טימ ,שודעלאק ןיא רבח רעמיטניא ןייז זא ,דיא ַא זיא

 ןעוועג ןיא ,רעמיצ ןייא ןיא טניואוועג רעמיא טָאה רע ןעמ

 עטסעב ס'יורפ ןייז ןוא ,דניירפ עטסעב ענייז ןעשיווצ זַא ; דיא ַא

 עשידיא סָאד טביױלעג .טָאה רע .ןעדיא ךיז ןעניפעג ,דניירפ

 ןוא עסיורנ ערעייז ףיוא ןעזיוועגנָא ןוא ןיימענלא ןיא קלָאּפ

 טפשמ'ענ טרעוו קנערפ זַא טרעלקרע טָאה רע .רענעמ ענהעש

 ןעגנַאגַאב ןיא רע ?ייו זיולב רָאנ ,דיא א ןיא רע ?ייוו טינ
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 -ענסיוא ךיוא רע טָאה ייברעד רעבָא ,דרָאמ ןעטפַאהלעקע ןַא

 ערעייז סָאװ עכלעזַא ךילכעזטּפיוה ,רעכערברַאפ עשידיא טנעכער

 םעד ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא טנאקאב ןעוועג ןענייז ןעסעצָארּפ
 סילֶאּפ רעד ןעמעוו ,סרעטסננעג רעקראיזוינ יד ןעגעג סעצָארַּפ

 העז) ןעלַאטנעזָאר ןעדרָאמרע וצ ןעגנודעג טָאה רעקעב ןעטּפעק
 ןָאטעג סָאד טָאה רע ןוא  ערעדנַא ןוא (244 שזדייּפ ,ןעביוא

 ןופ קלָאפ א ךָאד ןענייז ןעדיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע זַא ,ױזַא

 ןָאטוצּפָא טיירעב ייז ןענייז טלענ רַאפ סָאװ ןעשנעמ ,רעכערברַאפ

 .רעכיב לַאנימירק יד ןיא ןעניפעג רָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,עטסגרע סָאד

 עשיטימעסיטנַא יד טכַאמעג רעקרַאטש טָאה טנעמונרַא רעד

 ןענייז ןעדיא .סייק רעד ןיא ןעסָאנעננירַא טָאה ןעמ סָאװ ,טפינ

 ַא ןענעג רענענ א :ןעסייהענ טָאה סע .ןעשנעמ עטכעלש

 ןעדיא א ןענעג ,ןעבילג טינ עקַאט ןעמ ןעק טסירק ןעסייוו

 !ָאי רעבָא
 ,טרואק ןיא טנעמטייטס ןייז טכַאמעג טָאה קנערפ תעשב

 ןיא טעשטסילבעג ןעבָאה סָאװ ,ןערערט יד ןהעזעג יסרָאד טָאה

 ס'קנערפ ףיוא ךיז רע טָאה .סרָארושזד ענינייא ןופ ןעניוא יד

 -עטקַארַאכ רעבָא רהיא טָאה רע ,לעסיבַא טלעטשענּפָא עדער

 ,לעטשנָא ןעשלַאפ ַא סלַא טריזיר

 -עג רע טָאה -- !רָאיטקַא רעדנעצנעלג א ןיא קנערפ ---

 .ןעירש

 רעד ןיא ,סאנ ן'פיוא סיױרַא זיא יסרָאד ןעוו לָאמ סעדעי

 ןעגנַאגעג ןיוש ןיא ןעמ ןעוו ,רעטעּפש רעדָא עדנוטש-נַאטימ
 .סאררוה עדנעכליה טימ טסירגַאב םהיא באמ רעד טָאה ,םיהַא

 יו ענעצס רעד וצ ןעמוקענוצ עדער ןייז ןיא זיא רע ןעוו

 טָאה ,(גנוטּפוהַאב ןייז טיול) ןענייפ ירעמ טריקַאטַא טָאה קנערפ
 יו טלעטשעגרָאפ טָאה רע .שיטַאמַארד טסכעה טכַאמענ סָאד רע

 .לעדיילק רענענייא רהיא טימ ליומ יד רהיא טקיטשרַאפ קנערפ

 -ימ עכילקילנמוא יד טכַאמענ ?יטש רע טָאה ױזַא --

 טָאה -- !ערהע רהיא נידנעצישַאב ןעברָאטשענ זיא עכלעוו ,עלעד

 ס'ןענייפ ירעמ ךיוה רעד ןיא נידנעטלַאה ןוא .,ןעירשעגסיוא רע

 ַא טימ טנָאזעג ירושזד רעד וצ רע טָאה ?עדיילק עטניטולברַאפ

 : טעבעג ןופ ןָאט
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 סָאד ךייא טעב ךיא !ןעקוקַאב וצ סָאד ךייא טעב ךיא ---
 ! ןעקוקַאב וצ

 -ענ רעשירעטסיה ַא טרעהרעד ךיז טָאה רעטרעוו עזיד ייב
 -בָאנ טונימ יירד ייב ןעירשעג טָאה יז ,רעטומ ס'ירעמ ןופ יירש
 -ייז טקעדעגוצ ןעבָאה רעטומ רהיא ןוא יורפ ס'קנערפ .דנַאנַא
 .ןייועג ןופ ךיז גידנעלסיירט ןעסעזענ ןענייז ייז ,ןעגיוא ערע

 -ַאה ייז ןופ עליפ ןוא ןעגנורּפשענפיוא ןענייז עדנעזעװנַא יד
 סענעשעק יד) סטעקאּפ-לָאטסיּפ ערעייז ראפ טּפַאכעג ךיז ןעב
 ךיז ןעבָאה רעטכעוו-טרואק יד ,(טעלָאטסיּפ א טלַאה ןעמ ואוו
 "!רעדרָא !רעדרָא :ןעיירש ןעמונעג ןֹוא ןעקַָארשרעד
 טָאה סע  .טנַאװ יד יוװ ךיילב ןערָאװעג זיא ןוָאר שזדָאשזד
 ןעמ ןוא טָא ,טֶא .ןע'קנערפ ףיוא לַאפרעביא ןַא טימ טקעמשעג
 ...רעקיטש ףיוא םהיא טסיירוצי

 .ןעמוקעג טינ וצרעד רעבָא זיא סע

 "רעה יד אטנאלטא ןופ ןעדיא יד ייב ןעבָאה געט ענעי ןיא
 -?ושנוא רעד זא ,ןהעזעג ןעבָאה ייז .טּפאלקעג גיטסַאה רעצ
 וצ רהאפענ רעכילקערש ַא ןיא ןיא ןַאמרעגנוי רעשידיא רעניד
 רעד ןופ טסול-עכַאר רעטמַאלפעגפיוא רעד וצ רעּפּפָא סלַא ןעלַאפ
 ערעייז ןעלעטש וצ ןעוװעג טיירעב ןענייז ייז ןופ עליפ .עסַאמ
 םוצ .ןעװעטַאר וצ ןע'קנערפ םוא רחַאפעג ןיא סנעבעל ענעגייא
 ןעמונראפ ענשימוא ןעבָאה טייל עגנוי עשידיא גיצפופ :?יּפשייב
 לָאז דוארק רעכילדנייפ רעד ידכ ,טרואק ןיא רעצעלּפ גיצפופ
 ןעבָאה רערעהוצ יד עכלעוו טימ ,ןעיירשעג יד ןוא רענעלק ןייז
 סָאד .קראטש יױזַא ןעגנילק טינ ןעלָאז ,טומ ן'יסרָאד ןעבעגעגוצ
 ןייא רָאנ טלהיפענ ךיז טָאה סע .טקרעמעג טינ רעבָא ךיז טָאה
 .ןע'קנערפ ןענענ ן'יסרָאד טימ טלַאה לָאז טרוָאק רעד זַא --- ךאז
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 רַאפ ןוא ןע'קנערפ ףיוא לַאפרעביא ןַא רַאפ ארומ טָאה ןעמ
 .ןעדיא עלא ףיוא םָארגָאּפ ןעגיטולב ַא

 ךיז ןעבָאה ןעננוטייצ דעטנאלטא עלַא ןופ ןערָאטקאדער יד
 ס'יסרָאד זַא ,ןוָאר שזדַאשזד וצ עטיב ַא ףיוא ןעבירשעגרעטנוא



 209 : אמַארד קנערפ יד

 טָאה רע נעט רֶאֹּפ ַא ףיוא ןערעוו ןעכָארברעטנוא לָאז עדער

 -עג טלָאװ גָאט אזַא ןיא רעבָא ;תבש ןעדער ןעגידנע טלָאזעג
 .ירושזד רעד וצ ןעבענוצרעביא סייק יד רהאפעג עסיורג ַא ןעוו

 -ורַא יד ןופ ןעשנעמ ךפ א ןָא אטנאלטא ןיא ךיז ןערהָאפ תנש

 ןאד ןענייז ןעשנעמ-טדָאטש יד ןופ עליפ ןוא ,ךעלטדעטש ענימ
 -יוא עזיד ןֹוא אטנַאלטַא ןופ בַאמ רעד ,טייברַא רעד ןופ יירפ

 יי .ןע'קנערפ ןעגעגנ טצעהענפיוא ןעוועג ןענייז עסַאמ עכילרעס
 ןעמ טָאה .טקידרעװ ן'פיוא טראוועג דלודענמוא טימ ןעבָאה

 טקידרעוו רעד יצ ,ןעשטניל ןע'קנערפ טעוװ ןעמ זא טאהעג ארומ

 -כוב טָאה בַאמ רעד .םהיא רַאפ יצ ,םהיא ןענעג ןייז טעוװ

 ןעמ ןוא .טולב ןייז ךָאנ רענַאב ַא טימ טנערבעג ךילבעטש

 רָאנ םהיא ףיוא רָאנ טינ לַאפרעכיא ןא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה

 | .ןעדיא עלַא ףיוא
 ןיא גנוטייצ עטסניטכיוו יד ,"ןָאשוטיטסנָאק אטנאלטא , יד

 : טלהעצרעד ךָאנרעד טָאה ,טדָאטש

 טלָאװ 'גידלוש טינ' טקידרעוו ַא זַא ,טנאקאב ןעוועג זיא סע,

 -רע טלָאװ דנַאל סָאד ןעכלעוו ןופ ,טָאיַאר ַאזַא ןעפורענסיורא

 טציילפרַאפ ןעטלָאװ אטנאלטא ןופ ןעסַאנ יד .ןעראוועג טרעטיש

 ."טולב טימ ןעראוועג

 -ןלב ראפ טַאהעגנ ארומ ךיוא טָאה ןעמ זַא ,זיא תמא רעד

 ,גירלוש ןערעװ ןענופעגנ לָאז קנערפ ןעוו וליפא ,סענעצס עניט

 םעד ףיוא עקַאטַא רעטנעפַאװַאב א רַאפ טרעטיצעג טָאה ןעמ

 ןוא ,ןעטלַאהעג םהיא טָאה ןעמ ואוו ,סינגנעפעג יד ,רעוַאט

 .ןעדיא ךס א ןעניואוו סע ואוו סָאנ רעד ףיוא

 -נוא ןעוועג ןענייז רָאיעמ טדָאטש רעד ןוא רָאנרעװַאנ .רעד

 .גיהורנוא ןעוועגנ זיא טדָאטש עצנאנ יד .ניהור

 -ַאֹּפ ווִא ףישט םעד ןעפורעג ןואר שזדָאשזד טָאה ,ָאזלא

 וצ ץילימ רעד ןופ ןַאמטּפיוה םָעד ןוא (רעטסיימיייצילַאּפ) םיל

 ןעבָאה טייהנעזעונַא ןייז ןיא ןעטרָאד ןוא םור-טרואק ןיא ךיז

 .ןעדיא עלַא ןוא ןע'קנערפ ןעצישַאב וצ יװ ןעטַארַאב ךיז ייז

 ?ארענעשזד-רָאטיסילַָאס םעד שזדָאשזד רעד טָאה ךָאנרעד

 םעד ןיא ןעפורעגניירַא דצ ןערעדנַא םעד ןופ סרעיאל יד ןוא

 יד תעשב ןזַא ,נַאלשרָאפ ַא טכַאמענ ייז ןוא רעמיצ ןעטסקענ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 40

 ןייז טינ קנערפ לָאז ,טקידרעוו רהיא ןעגנערבניירַא טעוװ ירושזד

 םירָאװ ,ךַאז עכילנהעוועגנוא ץנַאג ַא ןיא סָאד .םֹור טרואק ןיא

 סע .טרואק ןיא ןייז ןַאד רעטנָאלקעננָא רעד זומ ץעזעג םעד טיול

 -ניפ ַא ןופ ןע'קנערפ ןעװעטַאר ןופ ענַארפ ַא ןעוועג רעבָא זיא

 זַא ןעבירשעגרעטנוא ךיז ןעבָאה סרעיַאל ענייז ןוא ,יירעשט

 .םעד ףיוא הצורמ ןענייז ייז

 ףיוא טנײלענּפָא ןעמ טָאה עדער ס'יסרָאד ןופ סולש םעד

 .גָאטנַאמ

 -נַא ענינַאט-יירד ןייז טנידנעעג טָאה יסרָאד ןעוו ,גָאטנָאמ

 : ןעוועג רעטרעוו עטצעל ענייז ןענייז ,עיצַאט

 ,רימ , :טקידרעװ ןייא רָאנ ,גנוניימ ןייא רָאנ ןייז ןעק סע,

 !יטלינ !יטליג !יטלינ רענָאזירּפ ןעזיד ןעניפעג ,ירושזד יד

 "(! גידלוש)

 א טַײמ ,רענעט עמַאזננַאל טימ טדערעגסיױרַא סָאד טָאה רע

 .טייקשיטַאמארד רענדָאמ

 .עכריק עשיליוטאק ַא ךיז טניפעג טרואק םעד ןֹופ טייוו םינ

 -ָאה עכריק רעד ןיא ןוא ,רהוא ףלעווצ טקנוּפ ןעוועג ןַאד זיא סע

 טָאה ?ארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד .ןעקַאלג יד ןעננולקעג ןעב

 עניטעמוא-ךילרעייפ ,ענרעּפוק ערעייז רעטנוא טגידנעעג עדער ןייז

 -רעוו ענייז טרינַאּפמָאקַא ןעטלָאװ ןעקָאלג יד יוװ ױזַא ,ןעגנַאלק

 | : רעט

 "!יטליג !יטליג { יטליג;

 -יולנרעבא רעד רערעייהעגנוא ןַא ןעוועג זיא טקעפע רעד

 ןהעזעג טנעמינַאּפמָאקַא ןעזעינילער םעד ןיא טָאה םלֹוע רעגיב

 !נידלוש !נידלוש , זיא קנערפ זַא ,לעמיה ןופ גנוגיטעטשַאב ַא

 "| נידלוש

 ןעמוקעגניירא ןעסיורד ןופ ןיא רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד
 רעדנעזיוט ןופ רעדליפעג רעזייב ַא ,יירעשזוה עטנערעגפיוא ןַא
 .ןעמיטש

 -יצ טימ ןעסעזעג םודטרואק ןיא ןענייז דניירפ ס'קנערפ

 .רעצרעה עדנערעט

 ,ןעקָארשוצ ןעוועג ךיוא זיא ןוָאר שזדָאשזד

 ַא סָאװ עיצקעל יד) ירושזד רעד וצ "שזדרַאשט , ןייז ןיא
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 -םולש יד ךָאנ רענעמ ענערָאװשענ ףלעווצ יד רַאֿפ טלַאה רעטכיר

 ןעטלַאהעג גנערטש ךיז רע טָאה (םידדצ ייווצ יד ןופ סעדער

 טרהיר סעצָארּפ ןעניטכיוו ַא ייב .ןעגנַארפ-ץעזעג עטקַארטסבַא ייב

 -רעד ןעבָאה תודע יד סָאװו סָאד ןֶא ךילנהעוועג שזדָאשזד רעד

 םעד ןוא םעד לָאז יז ירושזד רעד טינ טגָאז רע .ךיוא טלהעצ

 סע סָאװ ןיא ןָא ןילב טזייוו רע .,טינ רעדָא ןעביולנ תודע

 -יא ןעטקנוּפ יד וצ גוצַאב ןיא טכער ןוא טכילפ רהיא טהעטשַאב
 -נַא םעד רענייא ךיז ןעכערּפשרעדיוװ םידדצ ייווצ יד עכלעוו רעב

 יד ףיוא ּפִא ךיז רע טלעטש טרַא ןעזיד ףיוא רעבָא .,ןערעד

 רהעמ ךיז טלהיפ ,ןעטלעז טינ ןוא ,תודע יד ןופ סטנעמטייטס

 טינ םנה ,ייברעד ךיוא ננוניימ עכילנעזרעּפ ןייז רענינייוו רעדָא

 ןעננוטּפיוהַאב יד םָאה ןוָאר שזדָאשזד ,ךילטייד טינ ,ןעפָא

 ךיז טאהענ ארומ טלָאװ רע יוװ ױזַא ,טכייוועגנסיוא תודע יד ןופ

 ,טנייצעגסיורַא ךיז טָאה רעטעּפש יו ןוא ,ייז וצ ןערהירוצוצ

 טושּפ רָאנ ,טײקשיאיײטרַאּפנוא ןופ טינ ,ןָאטעג ױזַא רע טָאה

 -רעּפ ןייז ךיז טקרעמ רעמָאט טָאהענ ארומ טָאה רע לייוו ,עקַאט

 ניטסניג ןעוועג טינ ןיא עכלעוו ,סייק רעד ןענעוו גנוניימ עכילנעז

 ."גידלוש , ןופ טקידרעוװ ַא וצ

 רהֶאי עכילטע טימ ןזַא ,טלהעצרעד ןעביוא ןעבָאה רימ

 ןָאָאּפ עֶלַא ןעלַאפַאב אטנאלטא ןופ עסייו יד ןענייז רעהירפ

 ןוא (תונכשמ ףיוא טלעג טגרָאב ןעמ ואוו רעצעלּפ) רעּפעש

 ןיא סָאד .סרעגענ ןעסיש טדָאטש ן'רעביא ןעזָאלענקעװַא ךיז

 -יימ עסייוו ַא טעדנעשעג טָאה רעגענ ַא יװ ,םעדכָאנ ןעמוקעגנרָאפ

 ַא ןעמוקענרָאפ ןַאד ןיא נעט עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ..עלעד

 -ָאשרעד ןעמ טָאה עצרַאװש ניצפופ רעביא ,םָארנָאּפ רעניטולב

 -ַאב טינ לָאמ ןייק להָאצ יד ןיא יונענ) טעליוקענ רעדָא ןעס
 ןיא טָאה ןעצראווש א ןופ ןעבעל סָאד םירָאװ ,ןעראווענ טמיטש

 ,ָאןלא .(ץאק ַא ןופ ןעבעל סָאד יו טרעוו רעמ טינ הטואס רעד
 ןעמ .המוהמ רעגיטולב רענעי ןָא טנָאמרעד טציא ךיז ןעמ טָאה

 ןַא טציא בַאמ רעדליוו רעד טכַאמ רעמָאט ןעקָארשענ ךיז טָאה

 ןעניואוו סע ואוו ,טירטס ןָאטננישַאװ ףיוא דָאב-טולב עכילנהע

 טקישענקעװַא רעבירעד טציא טָאה ייצילַאּפ יד .ןעדיא ךס ַא

 ןעטרָאד ןופ ןעבָאה ייז ןוא רעּפעש-ןָאָאּפ יד ןיא ןעשנעמ ערהיא
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 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד .ןעטעלָאטסיּפ עלא ןעמונענוצ

 ַא ןעגענ ןעדיא יד ןענערָאװַאב וצ ןעמונעג טָאה יז סָאװ ןעלטימ

 ןעגעג "יטליג, טקידרעו ַא ךָאנ טרַאגעג טָאה יז ,םָארנָאּפ

 רהיא ךיז ןעבָאה ןעיירעשטניל ןוא ןעמָארנָאּפ ןייק .,ןע'קנערפ
 -ענעג אטנאלטא טדָאטש רעד טלָאװ סָאד .טניולעג טינ רעבָא

 טְלָאוו ייצילָאּפ יד ןוא דנאל ן'רעביא ןעמָאנ ןע'סואימ א ןעב

 ,טקעלעג םינ גינָאה ןייק ךיוא םעד ןופ

26 

 ךיז טָאה קנערפ ױזַא יו --- .טקידרעװ ן'כָאנ סענעצס
 ,טסואוורעד

 ,טסוגוא ןעט2פ םעד ,גָאטנָאמ ךהוא סנייא וצ טונימ ןעציירד

 וצ ןַארָאטסער ַא ןיא טרהיפענקעווַא ירושזד יד ןעמ טָאה ,8

 -ענסיורַא טרואק ןופ ןיא םורַא ןעטונימ עכילטע ןיא ,גָאטימ

 -ענ ןיא ןהעזרעד םהיא טָאה ךוארק רעד ןעוו .יסרָאד ןעמוק

 אררוה !ן'יסרָאד ראפ אררוח, :יירשעג רעדליוו ַא ןערָאװ

 "! ן'יסרָאד ראפ

 עטנעפאוַאב גיצפופ טימ טכַאװַאב ןעוועג זיא רעוַאט רעד

 ןעוועג זיא עמרַאזַאק רעשיטדָאטש רעד ןיא ןוא ספירעש יטויּפעד

 .רעטילימ טיירנענ

 קירוצ טכַארבענ ירושזד יד ןעמ טָאה םורַא עדנוטש ַא ןיא

 ןעטירד ן'פיוא טרהיפענפיורַא רהיא טָאה ןעמ .טרואק ןיא

 ףלעווצ יד ןעבָאה ןעטרָאד .רעמיצ-סננוטַארַאב א ןיא שזאטע

 נידלוש קנערפ ןיא :ענַארפ יד ןעריטוקסיד טלָאזעג רענעמ

 ...1 טינ רעדָא

 ןעסַאנ יד ןענייז ןעטנוא ,ןעפָא ןעווענ ןענייז רעטסנעפ יד

 ענידלודעננוא שירעביפ ,עטעדליואוצ טימ טקַאּפעג ןעוועג

 -סנעפ ענעפָא יד ךרוד ןעבָאה טיילירושזד ףלעווצ יד ...ןעשנעמ

 .טולב ס'קנערפ ךָאנ ןעיירשעג עגיטשרוד ערעייז טרעהענ רעט

 -נוא .?ןעטַארַאב , ךיז ייז ןעבָאה ןעדנעטשמוא עזיד רעטנוא
 תודע יד סָאװ ,סָאד ?טכַארטַאב , ייז ןעבָאה סולפנייא ןעזיד רעט
 .םהיא רַאפ רעדָא ןע'קנערפ ןענעג טלהעצרעד טרואק ןיא ןעבָאה

* * * 
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 ןערָאװעג ניטרַאפ ירושזד יד ןיא נָאטימ ךָאנ רענייזַא ריפ

 ןיא ןעמוקענקירוצ ןזיא שזדָאשזד רעד  .גנוטַארַאב רהיא טימ

 .רענעמ ףלעווצ יד טכַארבעגנײירַא ןעמ טָאה דלַאב .,םור טרואק

 -עג זיא םור-טרואק רעד .,ענעצס ערַאברעדנָאז ַא ןעוועג זיא סע

 רעד ןוא .ןעזָאלעננירַא םינ ןעמ טָאה םלוע ןייק .טסוּפ ןעוו

 ךיוא ןיא לעיירט םעד ןופ "ןתוחמ , טּפיוה רעד ,רעטנידלושַאב

 .ןעוועג טינ

 ; טקידרעוו םעד טרעלקרע טָאה ירושזד רעד ןופ ןַאמרָאפ רעד

 "! יטליג ,

 -עי טנערפענרעביא ךָאנרעד ןעמ טָאה ,זיא רענייטש רעד יו

 רע ןוא ,טקידרעוװ ןייז זיא סָאד ביוא ,רעדנוזַאב רָארושזד ןעד

 רעד זיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאד תעשב !ַָאי זַא טרעפטנעעג טָאה

 ,סיורג ױזַא ןעוועג ,סָאנ ןופ ןעננורדעגניירַא טָאה סָאװ ,םרַאיל

 -ושזד יד סָאװ ,"ָאיי םעד ןערעה וצ ןעוועג רעווש זיא סע זַא

 ןיא ןענַאטשַאב ןיא םרַאיל רעד ןוא .,ןעבעגענ ןעבָאה סרָאר

 "יורד רעד ןופ גילדנעצ רֶאֹּפ א םירָאו .,ןעיירשענ אררוה עדליוו

 -סנעפ עמַאס יד ייב ןענַאטשעג ןענייז סאוו יד ,עסַאמ רעגנידנעס

 סָאד ןעבָאה ייז ןוא "! יטלינ, טרָאװ םעד טרעהעג ןעבָאה ,רעט

 ירשענ א ןעראווענ זןיא סע .ערעדנַא יד רַאפ טנָאזענרעביא

 !אררוה ! אררוחה !יטלינ !יטלינ !יטְלינ --

 טקידרעװו םעד רעטרָאּפער ַא טָאה ןעטרָאד ןופ םייוו טינ

 רעמיצ םעד ןופ רעטסנעפ רעד  ,ננוטייצ ןייז וצ טרינָאפעלעט

 רע יו טרעהענ ןעמ טָאה ןעסיורד ןופ ןעוו ןוא ןעפָא ןעוועגנ זיא

 ןעננאנענרעביא טרָאװ רעד סָאנ רענעי ףיוא ןיא ?! יטלינ , טנָאז

 יירשענ:אררוח ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע ליומ וצ ליומ ןופ

 ןעיירשעג יד .רעטרע ערעדנַא ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סעכילנהע

 ןייא ןיא ןעסָאנעננעמאזוצ ךיז ןעבָאה רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןופ

 .תולוק עדליוו ןופ עילאווכ רעניזיר
 זיב לַאטרַאװק וצ לַאטרַאװק ןופ ןעגנַאנענ זיא עילַאװכ יד

 :טעװעדלאוונעג ניניזנהַאו טָאה טדָאטש עצנַאנ יד

 "!אררוה !אררוה !אררוה { יטלינ

 ןופ ןעננורּפשענּפָארַא ןענייז ןעמ-רָאטָאמ ןוא סרָאטקודנַאק

 ןוא רעטכידעג רעד וצ ןענַאטשענוצ ,(סייװמַארט) סרַאק ערעייז
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 ייז ןעבָאה ערעדנַא יד טימ ןעמאזוצ ןוא עסַאמ רעדנעסקַאו לענש

 יד ןעבָאה ןעמַָארק יד ןיא  .תוחכ עלַא טימ "אררוה , ןעירשעג

 "! ַאררוה , ןעירשעג ןוא טרידָאלּפַא סרעפיוק יד ןוא סנירעפיוקראפ

 טָאה בַאמ רעד .סַאנ ן'פיוא ןעזיוװַאב רעדיוו ךיז טָאה יסרָאד

 ןופ םהיא נידנעבענרעביא ,ךיז ףיוא ןעגָארטעג רעדיוו םהיא

 ןופ דלעה, םעד דובכל יירשעג אררוה רעד .עציײלּפ וצ עציילּפ

 .תולוק ענידרעהירפ יד טגייטשעגרעביא ךָאנ טָאה "גָאט

 ןוא טוה ןייז ןעמונענּפָארַא טָאה "גָאט ןופ דלעה , רעד ןוא

 ענייז רעביא ןענורעגנ ןעבָאה טײקרַאבקנַאד ןוא קילנ ןופ ןערערט

 .ןעקַאב

 רעד וצ טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה םלוע םעד ןופ לייט ַא
 -ןואןיה טרישרַאמעג ייז ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ירָאטקעּפ ליסנעּפ
 ,דַארַאּפ-ףמואירט א ןיא ןעגנוזעג ןוא קירוצ

 ייב ןערָאװעג טריסנָאנַא טקידרעװ רעד ןיא גָאטימ ךָאנ

 ןעטונימ ענינייא ףיֹוא ןוא .(ליּפש-לַאב) םיעג לָאביזיעב רעד
 ךיז "םידיסח, לָאב-זיעב עכילטפַאשנעדייל רעדנעזיוט יד ןעבָאה

 -עטסיה טימ דנענעג םעד טכליהרַאפ ןוא םיעג רעד ןָא ןעסעגרַאפ
 .תולוק לעבוי עשיר

 וצ טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה טדָאטש ןופ ןענַָאפעלעט יד
 -רעו רעד ןיא סָאװ, ?? טקידרעװ רעד ןיא סָאװ, ,ןעגנילק
 -עלעט ?הָאצ יד ,ןעטָארד יד רעביא טגערפעג ןעמ טָאה "7? טקיד
 גָאטנָאמ םענעי ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סאוו ןעגנודניבראפ ןָאפ
 -עג א ןיא יװ ליפוזַא לָאמ יירד יו רהעמ ןעוועג זיא גאטימכָאנ
 .גאטימבָאנ גָאטנָאמ ןעכילנהעוו

* * * 

 טימ ןָאזירּפ ןיא טקידרעוװ ן'פיוא טרַאװעג טָאה קנערפ

 ,סקרַאמ ,רד ןוא יורפ ןייז ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ןעמַאזוצ םהיא

 -יז סע .לעּפמעט םרָאפער רעטנַאלטא םעד ןֹופ רעניבַאר רעד

 -ליוו ,רד --- דניירפ עמיטניא ס'קנערפ ןעמוקעג טרואק ןֹופ ןענ
 עשינארט יד טפורּפעג טָאה ןעמ .ןייטשרוב ?עומעס ןוא רעואד
 ןעכליה ןעמונעג טירטס יד טָאה דלַאב רעבָא .ןעניילּפָא הרושב
 ןַאד .(רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ) סיָאב-סוינ ןֹופ יירשעג םעד טימ
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 עביל טימ ןוא טנַאה ן'רַאפ ןעמונענ ןע'קנערפ סקרַאמ .רד טָאה
 :טגָאזעג רע טָאה ןעניוא יד ןיא תונמחר ןעפיט ןוא

 ןיימ ,טומ בָאה .זנוא ןענענ זיא טקידרעוװ רעד ,ָאיל --

 .דניק

 -רַאטש א רהיא ןוא יורפ ןייז וצ ןעגנַאנענוצ זיא קנערפ

 ךָאּפ ַא ןוא ךיז וצ טקירדענוצ םהיא טָאה יז ,ןָאטענ שוק ןעק

 ךילטרעצ טקוקענ ךיז ןוא ןענַאטשענ ױזַא ייז ןענייז ןעטונימ

 .ןעניוא יד ןיא

 טָאה יז .ןעטלַאהענסיוא טינ קנערפ סעסימ טָאה ךילדנע

 ,רעמָאי ןעשירעטסיה ,ןערעטיב ַא טימ ,לוק ן'פיוא טנייוואוצ ךיז

 ,טכַאמנָא ןיא ןעלַאפעג זיא ןוא

 ,רעואדליו .רד טרעדלישענ ריס ראפ ןעבָאה ענעצס יד

 ,סקראמ .רד ןוא ןייטשרוב ?עוימעס
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 ךָאד ,רעדרעמ רעד זיא קנערפ זַא םלעפייווצ רעטכיר רעד
 .םיומ םוצ םהיא רע טלייטרואראפ

 ןיא טכארבענ ןע'קנערפ ןעמ טָאה ,גָאטסניד ,ןענרָאמ ףיוא

 -לושַאב םעד ןהֶא .קסּפ סע'שזדָאשזד םעד ןערעהוצסיוא ,טרואק
 -עג םהיא טָאה ןעמ .ןעמוקרָאפ טינ ךילריטַאנ סָאד ןעק ןעטגיד

 טָאה עדייבענ טרואק רעד םורא .ךַאװ רעסיודג ַא טימ טכַארב

 .ךאו עקרַאטש ַא ןענופעג ךיוא ךיז
 ןוא ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ םהיא טָאה ןוָאר שזדָאשזד

 םעד טמיטשַאב רע טָאה ,ןעברַאטש לָאז רע ןעוו גָאט םעד סלַא

 ,רעבָאטקָא ןעט0
 ַא) ןאשוָאמ ַא טכַאמעג טָאה סרעיִאל ס'קנערפ ןופ רענייא

 םעיינ א ןעבעג ןע'קנערפ לָאז ןעמ (גנורעדָאפ ַא ,נַאלשרָאפ

 -לושַאב םעד וצ ךילדנייפ ןעווענ ןיא באמ רעד ל?לייוו ,לעיירט

 רַאפ ןוא םהיא ןענענ סעיצַארטסנָאמעד יד טימ טָאה ןוא ,ןעטניד
 -ךָאפ םעד טָאה ןוָאר שזדָאשזד .ירושזד יד טסולפנייאעב ן'יסרָאד

 עדנעניוטש ַא טכאמענ רע טָאה ייברעד ןוא ,ןעזיווענקירוצ נאלש
 ,גנורעלקרע

 רע טָאה -- םרעלקעג ךס ַא ןינע םעד ןעגעוו בָאה ךיא,
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 טמַאשרַאפ רימ טָאה ענַארפ יד --- .סרעיִאל ס'קנערפ וצ טגָאזעג
 ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,סייק ערעדנַא עכלעוו דנענריא יוװ נרָאז רהעמ

 ןיא בָאה ךיא םגה ןַא ,ןענָאז ןופ ךיא ןוא .,טַאהעג זיא סע

 יד וצ ןוא תודע יד וצ טרעהעגוצ ךיז געט גיסיירד ןופ ףיולרַאפ

 קנערפ יצ ,טינ טנייח זיב ךָאנ ךיא סייוו ,םידדצ עדייב ןופ סעדעד

 סע רעוו ,רעד טינ ןיב ךיא רעבָא .נידלוש יצ ,גידלושנוא זיא

 ןייז לָאז ירושזד יד זַא ,זיא ניטכיוו .טגנייצרעביא ןייז ףרַאד

 .גידלוש ןיא קנערפ ןזַא טנייצרעביא ןיא יז ןוא ,טנייצרעביא

 ןענעוו ןָאשוָאמ םעד טכילפ ןיימ זיא סע זא ,רעבירעד ?חיפ ךיא

 .ןענאזטנע וצ לעיירט םעיינ ַא

 טדערעג ךס א ךָאנרעד ןעמ טָאה ענייז רעטרעוו עזיד ןעגעוו

 ןייז .דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא סעשזדָאשזד ןוא סרעיאל ןעשיווצ

 םוטעמוא םירָאו ,ןערָאװענ טריקיטירס ףרַאש זיא גנורעלקרע

 ןיא טגייצרעביא טינ זיא שזדָאשזד ַא ןעוו זַא ,טנעקרענא טרעוו

 -רעו םעד טכער ַא רע טָאה ,טקידרעוו ַא ןופ טייקגיטכיר רעד

 סָאד .סעצָארּפ םעיינ ַא ןעמיטשַאב וצ ןוא ןייז וצ ?טבמ טקיד

 .םוטעמוא ןוא טּפָא ץנַאנ ךיז טפערט

 וצ טאהעג טינ טומ ןייק ךַאפנייא טָאה ןוָאר שזדָאשזד

 רע .גנוניימ רעכילטנעפע רעטצעהעגפיוא רעד ןענענ ךיז ןעלעטש

 ןיא ירושזד יד יו טקנוּפ בַאמ םעד ןופ טריזירָארעט ןעוועג זיא

 -טנַארַאפ יד רע טָאה ,ָאזלַא .בַאמ םעד ןופ טריזירָארעט ןעוועג

 -עגפיורא טכערמוא ןעדנעיירש-לעמיה םעד רַאפ טיײקכילטרָאװ

 .ענערָאװשעג ףלעווצ יד ףיוא ןעפרָאװ
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 טימ ןעזיוועגקירוצ טרעוו ליּפא ןייז ןוא טרילעּפַא קנערפ
 טרעװ ילנָאק םישזד --- .ייווצ ןעגעג ןעמיטש ריפ

 .רהָאי ןייא ףיוא טלייטרוארַאּפ |

 טרואק םירּפוס םעד וצ טרילעּפַא ןעבָאה סרעיַאל ס'קנערפ

 רעד .טייטס ןיא טכירעג ןעטסכעה םעד וצ ,אישזדרָאשזד ווא
 שזדָאשזד סָאװ ,םעד ףיוא ןעגיױצַאב ךיז טָאה (עיצַאלעּפַא) ליּפַא
 ,לעיירט םעיינ ַא ןעבעג וצ ןע'קנערפ טנאזטנע ךיז טָאה ןוָאר

 רע סָאד ,טכַאמעג ייברעד טָאה רע סָאװ טנעמטייטפ םעד ץָארט



 יסרָאד ?ארענעשזד רָאטיסילַאס

 שזדָאשזד

 ןוָאר

. 
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 םעד ןיא ןיא ךיוא .,נידלוש זיא קנערפ זַא טנייצרעביא טינ זיא

 ןופ גנוטלַאה רעכילדנייפ רעד ףיוא ןערָאװעג ןעזיוועגנָא ?יּפַא

 זַא ,ט'הנעט'עג טָאה גנוגירייטרַאפ יד ,ל?עיירט םייב םלוע םעד

 רעד ףיוא טקריוװעג עדנעזעוונא יד ןעבָאה גנוטלאה רעזיד טימ

 "נוא ןייק טָאה ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא זַא ןוא ירושזד

 ליּמַא רעד .ןעמוקסורַא טנעקעג טינ טקידרעוװ רעשיאייטרַאּפ

 .ןעטקנוּפ רֶאֹּפ ַא ךָאנ ןעטלאהטנע טָאה

 רעד רעדייא ןעטַאנָאמ סקעז וצ טנעהָאנ טרעיודעג טָאה סע

 -סיורא ןוא סייק קנערפ רעד וצ ןעמוקענוצ זיא טכירעג רעכיוה

 .גנוריישטנע ןייז ןעבעגעג

 -בעפ ןעט17 םעד ןעראוועג טריסנָאנַא זיא גנודיישטנע יד

 רעבָא ;ןערָאװעג ןעזיוועגקירוצ ןיא ליּפַא רעד .,1914 ,רַאור

 טהעטשַאב ַאישזדרַאשזד ווא טרואק םירּפוס רעד .נימיטשנייא טינ

 ןוא רעציזרָאפ רעד --- ייז ןופ ייווצ ןעבָאה ,רעטכיר סקעז ןופ

 שזדָאשזד סָאד ,טקַאפ רעד זַא ,ראפרעד טמיטשעג --- רענייא ךָאנ

 ןיא ,גידלוש ןזיא קנערפ זַא טנייצרעביא ןעוועג טינ ןיא ןוָאר

 ןיא .סעצָארּפ םעיינ ַא ןעבעגנ וצ ןע'קנערפ עכַאזרוא עניטכיוו א

 ןוא טקנוּפ ַא ךָאנ ףיוא ןעזיוועגנָא ייז ןעבָאה גנורעלקרע רעייז

 טינ ףרַאד לעיירט רעד סָאװראפ ,ךַאזרוא ןַא ךָאנ ןעבענעגנָא

 -וצ ןעמ טָאה לעיירט ןעניזָאד םעד ףיוא :ןערעװו טנעקרענא

 ךיז טָאה קנערפ זא ,טלהעצרעד ןעכָאה עכלעוו ,תודע ןעזָאלעג

 "רָאמרע ןיא ןענייפ ירעמ רעדייא ,רעהירפ טרהיפעגנפיוא סואימ

 ךָאד ןעמ טָאה םישעמ ענידרעהירפ רַאפ ןוא ,ןערָאװעג .טעד

 .טּפשמ'עג טינ לעיירט ןייז ףיוא ןע'קנערפ

 "עג ןיא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,רעבָא רקיע רעד

 שזדָאשזד סָאװ סָאד זא ,סעשזדָאשזד ייווצ יד ןופ גנוניימ יד ןעוו

 רעטוג א זיא ,טקידרעװ םעד ןיא טביולגעג טינ ןייֵלַא טָאה ןוָאר

 ַא ןעבעג וצ ןע'קנערפ ןוא ןעניטייזאב וצ טקידרעװ םעד טנורג

 זיא סעשזדָאשזד סקעז יד ןופ טעטירָאיַאמ יד ,לעיירט םעיינ

 ,לעיירט םעיינ ַא ןענעג ןעוועג רעבָא

 ףרַאד גנודיישטנע רעד ןוא ליּפַא םעד טפערטַאבנא סָאװ

 ןעק אישזדרָאשזד ווֶָא טרואק םירּפוס רעד זַא ,ןעקרעמַאב ןעמ

 "עג ןעראוועג טרהיפעג ןזיא סעצָארּפ א ביוא ןעטכַאדטַאב רָאנ

8 
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 םענעי רעדָא םעד יצ ,ןעניל רעדָא תמא ןופ ןענַארפ ןיא .ךילצעז

 ןעק ןעגארפ עכלעזַא ןיא -- טינ רעדָא ןעביולנ ןעמ ןעק תודע

 -ןָאק טייטס רעד ןיא טמיטשַאב זיא יױזַא ,ןעשימ טינ ךיז רע

 רַאפ רָאנ ןענייז ןענַארפ עכלעזַא .אישזדרָאשזד ןופ עיצוטיטס

 ,לעיירט םעד טרהיפ סָאװ ,שזדָאשזד םעד רַאפ רעדָא ירושזד רעד

 ןייק טינ זיא טקידרעװ רעד זַא ,טביולג שזדָאשזד רעד ביוא

 םעיינ א ןעמיטשאב ןוא ןע'לספ םהיא רע געמ ,רעטכערעג

 ,לעיירט

 ןופ סליּפַא ווֶא טרוָאק רעד זַא ,ןעסייהעג ָאזלַא טָאה סע

 ןערָאװעג טרהיפענ ןיא ל?לעיירט רעד זַא ,טניפעג אישזדרָאשזד

 ,ךילצעזעג גידנעטשלָאפ

 א * ִ*

 טינ -- ן'ילנָאק טּפשמ'עג ןעמ טָאה ,1914 ,רַאורבעפ ףפוס

 -ענ ןיא רע זא גנוגידלושַאב רעד ףיוא ןזיולב רָאנ ,דרָאמ ראפ

 ,(רעפלעהוצ רעוויטקַא טינ ,רעניטייז ַא) ?ירָאסעסקא , ןַא ןעוו
 -ךָאטיסילָאס סלַא ,יסרָאד .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד ייב

 -ַאב ןעצנַאנ ןיא םהיא לָאז ןעמ זא טרעדָאפעג טָאה ,לארענעשזד

 ןייא ףיוא טלייטרואראפ רעבָא םהיא טָאה רעטכיר רעד .ןעיירפ

 .ןָאזירּפ רהֶאי
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 -עג ןייז ןיא ןעברַאמש וצ ןע'קנערפ טלייטרואראפ ןעמ
 א סױרַא טזָאל רע --- .ייברעד עדער ןייז -- .גָאט-סטרוב

 ,םוקילכוּפ םוצ גנורעלקרע ענעבירשעג

 ןיא ןע'קנערפ ןענעג ?ייטרוא-רעד ןיא ליּפַא םעד בילוצ
 יו יױזַא ןוא ,ןערָאװעג טרהיפענכרוד טינ גָאט ןעטמיטשַאב םעד
 -רוארַאפ רעדיו םהיא ןעמ טָאה ,ןערָאלרַאפ רע טָאה ליּפַא םעד
 נָאט א ןערָאװעג טמיטשאב רעדיוו זיא סע ןוא טוט םוצ טלייט
 -קעװַא זיא רע ןוא ,ןערָאװענ קנַארק זיא ןוָאר שזדָאשזד .וצרעד
 -ושטַאסַאמ ןיא ,גרעב רישקריוב יד ןיא ןעהורּפָא ךיז ןערהָאפעג
 ץַאלּפ ןייז .(ןָאטסָאב טרעהעג סע ןעכלעוו וצ טאַאטש רעד) סטעז
 טָאה ;?ליה .מ ןעב ןעמָאנ ן'טימ שזדָאשזד ַא ןעמונרַאפ טָאה
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 ןעט7 םעד ןעוועג זיא סָאד .םהיא רַאֿפ טכארבענ ןע'קנערפ ןעמ

 .1914 ,ץרעמ

 טָאה ,קסּפ ןייז ןעבענענסױרַא טָאה שזדָאשזד רעד רעדייא

 רעדיו ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער עצרוק א ןעטלַאהענ קנערפ

 .גידלושנוא טרעלקרע

 -ןנַא רעד ןיא ןוא טייהנעזעונַא רעייא ןיא ןעגָאז ליוו ךיא,

 -- זנוא ףיֹוא טציא טקוק ניוא סעמעוו ,טָאנ ןופ טייהנעזעוו

 ךרָאמ םעד ןיא גידלושנוא ןיב ךיא זַא -- ןעביוהעגנָא רע טָאה

 סָאד יֹוזַא יו טינ סייו ןוא ,ןענייפ ירעמ ,עלעדיימ רעד ןופ

 "'ןהעשעג זיא

 זַא ;ןברק ַא רַאפ םהיא טכַאמ ןעמ זא ,טרעלקרע טָאה רע
 ענירעיורט ,עסיורג ןעגנַאנַאב ןערעו ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא

 -יא ךיז ןעמ טעוװו רעטעּפש רעדָא רעהירפ זַא ןוא ן'תועט

 .םהיא ןענעג ןעמ טהעגַאב תועט ַאזַא זא ,ןענייצרעב

 -ּפִא ןומ ךיא זַא ,ןענָאז ץעזעג סָאד ןוא טַאַאטש רעד ביוא;

 -טולב א סלַא ןערילרַאפ ןעבעל ןיימ ךיא זומ ,ןעבעל ןיימ ןעבענ

 ךיא ,לָאהרעדיוו ךיא -- סולש םוצ טגָאזעג רע טָאה --- רעפּפָא

 רעייא .ןעזייואב סָאד טעװ טפנוקוצ יד ןוא נידלושנוא ןיב

 ".לייטרוא רעייא ןערעהוצסיוא ניטרַאפ טציא ןיב ךיא !ערהע

 -לעו ,"סמיַאט קרָאי וינ רעד ןופ טנעדנָאּפסעררָאק רעד

 ןיא טָאה ,ענעצס רעד ןופ טכירַאב ַא טריפַארנעלעט טָאה רעכ

 : טנָאזעג עשעּפעד ןייז

 -נייא לעיצעּפס ןערָאװעג ןיא עינָאמערעצ עכילרעייפ יד ,

 סָאד .קנערפ איל ןופ עדער רענידריווקרעמ רעד ךרוד לופסקורד

 .טנעמטייטס רעלופלהיפעג ,רענעכָארּפשעג-העש ַא ןעוועג ןזיא

 ןיא ןענופענ ךיז ןעבָאה סָאװ יד זַא ,ןהעז טנעקענ טָאה ןעמ

 ניהור ןעגנולקענ טָאה ךַארּפש ןייז .,טרהירעג ןענייז םור-טרואק

 ןיא ןוא גידלושנוא ןזיא רע זַא ,רעטרעוו יד ייב .טסעפ ןוא

 -עה ַא וצ ןעביוהענפיוא ךיז עמיטש ןייז טָאה ,רעפּפָא-טולכ א

 ןייז .רעכילרעייפ ןערָאװעג זיא ךַארּפש יד ןוא ןָאט ןערעכ

 .ןערָאלרַאפ טינ רעבָא רע טָאה לָארטנַאק-טסבלעז

 ליה שזדָאשזד טָאה ,ןעדייר טנידנעעג טָאה קנערפ ןעוו,

 טינ טומ ןייק טלָאװ רע יו ױזַא ,טונימ א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז
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 רע טָאה ןאד .קסּפ ןעכילקערש םעד ןעבענוצסיורַא טַאהענ

 ףיוא ריּפַאּפ ַא ךיז וצ טקורעגוצ ,ןעלירב ענייז טקורעגפיורַא

 ןוא ,לייטרוא:טיוט רעד ןעבירשעגפיוא ןעוועג ןיא סע ןעכלעוו

 ןעוו נָאט םעד סלַא ,לעמרָאפ ,ןעקורט ןעזעלענרָאפ סָאד טָאה רע

 ןעט17 םעד ןעפורעגנָא רע טָאה ןערעוו טרהיפעגכרוד לָאז סָאד

 | ,לירּפַא
 -אב קנערפ טָאה -- ,גָאט-סטרובעג ןיימ זיא סָאד --

 .םהיא ןעבעל ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,דניירפ א וצ טקרעמ

 יד וצ ליפא ןַא ןעזָאלענסױהַא קנערפ טָאה טנעוװַא םענעי

 יו רעננעל ןעוועג זיא ליּפַא רעזיד .אטנאלטא ןופ רעניואוונייא

 -לָאפ יד ,לליה שזדָאשזד רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ עדער יד

 : נוצסיוא ןַא ןענייז תורוש עדנענ

 ֵלֲאּפ וצ ןברק ַא סלַא ןערעוו טרעּפּפָאעג ךיא זומ . . . ,

 סָאװ ראפרעד ןעמוקמוא ךיא ןומ ?ןעטייקנידנעווטיונ עשיט

 ,סנעכערבראפ ןיא טנידלושאב רעהירפ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ

 ןעצימיא ןעמ ןומ רעבירעד ןוא טפָארטשַאבנוא ןעבילבענ ןענייז

 | | ? םעּפע רַאפ ןעלייטרוארַאפ
 "קריוו זיא דלוש ןיימ ןוא ,נידלוש ךילקריוו ןיב ךיא ביוא,

 עבלעז יד ךרוד ןעווענ טכייל ךָאד טלָאװ ,ןעראוועג ןעזיווַאב ךיל

 ױזַא ןעמ טָאה עשז סָאװראפ .,ןעזייוַאב וצ רעדיוו סָאד תודע

 ?לעיירט םעיינ א ןעבענ וצ רימ ארומ

 רעד רַאפ ןעזייו וצ ןעביולרע טינ רימ טעװ ןעמ ביוא,

 טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,עיצַאריּפסנָאק עניטכערטרעדינ יד טלעוו

 ךימ ךיז טביילק ןעמ רעכלעוו בילוצ ןוא ,טרעטנָאלּפרַאפ ךימ

 רעהירפ םירָאװ ,ןעמוקסיורַא טרָאפ תמא רעד טעוװ ,ןעננעה וצ

 טעװ ןַאד ןוא ;סױרַא תמא רעדעי ךָאד טמוק רעטעּפש רעדָא

 ,ןעסיוועג ןייז ןענאלּפ ןעדעי

 -ךַאפ עזיד ןעמענ ךיז ףיוא ןעד רהיא טנעק ! ןעשנעמ,

 סָאװ םעד טימ ןַא ,ןייא ןעד טינ רהיא טהעז ? טיײקכילטרָאװטנַא
 ,דלושנוא ןיימ ןעזייואב וצ סנעשט ַא ןעבענ רימ טעוװ רהיא

 -ייא ןופ ךיז ןעיירפאב וצ סנעשט ַא ןעבעג ןייֵלַא ךיז רהיא טעוו

 ? עסיבסנעסיוועג עניב

 סָאװ ץְלַא זַא ,ןעועג הדומ ךיז טָאה יורפ יבמרָאפ יד,
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 -עג טינ ןוא ןעגיוטשעג טינ זיא רימ ןענעוו טלהעצרעד טָאה יז
 -טייטס םענערָאװשעג רהיא ןעסיוטשענקירוצ טָאה יז .,ןעגיולפ

 רהיא .טלעװו רעד רַאפ טמַאדרַאפ ךימ טָאה רעכלעוו ,טנעמ

 ,ןעניל ַא ןיא ץלַא סָאד זַא ,טרעלקרע יז ואוו ,טנעמטייטס רעטייווצ

 טכַאמ ןעמ סָאװ ךעל'טשּפ ןוא םיצורת יד ץָארט ,תמא רעד זיא

 -טייטס רעכילקערש רעטשרע רהיא ןיא סָאװרַאפ .,םעד ןעגעוו

 ךרוד טייקכילטנעפע רעד ןערָאװעג ןעבעגעגנ ןזיא רעכלעוו ,טנעמ

 סָאװרַאֿפ ??עיירט םייב ןערָאװעג ןעזעלענרָאפ טינ ,ןעגנוטייצ יד

 ןערילוקריצ לָאז טנעמטייטס רעניזָאד רעד זַא ,טביולרע ןעמ טָאה

 -רַאפ ןוא ? רימ ןעגעג גנוניימ עכילטנעפע יד ןעטפינרַאפ ןוא

 טנעמטייטס ןעשירענניל םעד ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד ןענייז סָאװ

 -וצסורַא ןעוועג ןעגנואווצעג טינ ,ןעגָארקענסױרַא יורפ רעד ןופ

 ? גיטכיר זיא טהעטש ןעטרָאד סָאװ זַא ,ןעזיײװַאב ןוא ןעפָא ןעמוק

 -ַאב טפורּפענ ןעטלָאװ ייז ןעוו זַא ,טסייו רהיא ןוא סייוו ךיא

 ,תמא ןיא יורפ יבמרָאפ רעד ןופ טנעמטייטס רענעי זַא ןעזייוו

 ןוא ,ןערָאװעג טנעקיײלעגּפָא ךיילג ןעננוטּפױהַאב ערעייז ןעטלָאװ

 .ןענייז ייז ךילרעכעל יו ןהעז טלָאװ רעדעי

 לי סָאװ ,םענייק וצ טינ ן'ילנָאק וצ ןעמ טזָאל סָאװרַאפ ,

 ,ןעדעי ןופ םהיא ןעמ טלַאהַאב סָאװראפ ? תמא םעד ןהענרעד

 -העצרעד וצ סָאװ טנערעלעג םהיא ןעבָאה עכלעוו ,יד רעסיוא

 ךיא זיב ןעטלַאהאב וצ םהיא ןזיא קעווצ רעייז ? רימ ןעגענ ןעל

 -ךאפ עניימ רעטרעוו עזיד ןענעייל סָאװ יד ,טיוט ןייז ןיוש לעוו

 .ייז רַאפ ניטיונ זיא סָאד סָאוװראפ ןעהעטש

 ןוא ,לעיירט םעיינ ַא ףיוא טכער ַא בָאה ךיא זַא ,ביולג ךיא,

 לָאז ןעמ ,טינ טעב ךיא .ןעמוקַאב סָאד לע ךיא זַא ביולנ ךיא

 ַא טעב ךיא ,רשוי רָאנ טעב ךיא ;ןעבעל סָאד ןעקנעש רימ

 ,סיעכהל-וצ ןהֶא ךיוא רעבָא תובוט ערעדנוזַאב ןהָא ,?עיירט םעיינ

 ."קנערפ ָאיל

 יד טָאה ,םלוע םוצ ףירב ןעזיד ןעבירשענ טָאה קנערפ תעשב

 ןיא רע זַא ,עזייוװַאב עיינ ענידריווקרעמ טאהעג גנוגידייטרַאפ

 םעד ףיוא .רענידלוש רעד ןזיא ןייֵלַא ילנָאק זַא ןוא גידלושנוא

 וצ ןעבילקעג סרעיָאל ענייז ךיז ןעבָאה עזייװַאב עזיד ןופ טנורג

 "עג ןַאד ןעבָאה ייז ןוא םהיא רַאפ ?עיירט םעיינ ַא ןערעדָאפ
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 ןעוועג ןענייז ייז .וצרעד ןעריּפַאּפ יד ןעטיירגוצ ןיא ןעטלאה
 -סיוא רעבָא ,ןעמוקַאב ?עיירט םעיינ א ןעלעוו ייז זא ,רעכיז

 טָאה רעבירעד .שיטקַארּפ טינ ןעווענ טלָאװ סיוארָאפ סָאד ןעגָאז
 רע זַא ,רעבָא גנונפָאה עטסעפ ןייז .טנָאמרעד טינ סָאד קנערפ

 ,טקירדעגסיוא אי רע טָאה ,לעיירט םעיינ ַא ןעבָאה טעוו
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 רעד -- .ןע'קנערפ ךוזאב ךיא -- .אטנאלטא ןיא רהָאפ ךיא
 .ףירעש

 "האפ וצ ןעבילקענ ןעכָאו ענינייא ןופ ןיוש ךיז בָאה ךיא

 רעבָא ןיב ךיא .סייק קנערפ רעד ןענעו אטנאלטא ןייק ןער

 ןעטכילפ סנאיצקאדער ערעדנַא טימ ןעמונראפ קרַאטש ןעוועג

 נעט רָאֹּפ ַא טימ ,ךילדנע .טניײלענּפָא ץלא עזייר יד בָאה ןוא

 ןענעו טכירַאב רעד ןעמוקעגנָא ןיא קרָאי וינ ןיא רעדייא

 "סטרעװרָאפ, רעד טָאה ,?ליה שזדָאשזד ראפ עדער ס'קנערפ

 -עג רעדיוו רעבָא ךיז טָאה סע  .ןיהַא רהָאפ ךיא זַא טריסנָאנַא

 -ענּפָא טלָאזעג רעדיוו טָאה עזייר ןיימ ןוא ,טלַאהּפָא ןַא טכַאמ

 ןעזעלעג רעבָא בָאה ךיא ןעו .געט ענינייא ףיוא ןערעוו טנייל

 ךיא בָאה ,םוקילבוּפ םוצ ליפא ס'קנערפ ןוא עדער עניזָאד יד

 -ךָאמ ףיוא ןוא ןעקנעד טנעקעג טינ ךאז רעדנַא ןייק ןעגעוו ןיוש

 -טא ןייק ןערהָאפענקעװַא ךיא ןיב ,1914 ,ץרעמ ןעט9 םעד ,ןענ

 .תעל תעמ ַא טמענ נוצ ןעטסלענש םעד טימ עזייר יד .אטנאכ

 .ץרעמ ןעט10 םעד אטנאלטא ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 -נאלטא ערעזנוא טרַאוװרע ןהַאב ן'פיוא ךימ ןעבָאה ןעטרָאד

 ןייז ןוא יקסלָאּפמַאי ,םייה רעד ןופ ןעטסידנוב ,ןעסָאנעג רעט

 -איצַאס עשידיא ערעדנַא ןוא ייז ,ןילרעמ ,י ?אכימ םעדייא

 -יברַא םעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעזנוא ןֹופ רעדילנטימ ,ןעטסיל

 -דניירפ-טסַאנ עטסמירַאװ יד ןעזיוועגסױרַא רימ ןעבָאה ,נניר רעט

 .טייקכיל

 ואוו ,ןָאזירּפ רעד ,רעוַאט ןיא ןעננַאנענרעבירַא ןיב ךיא

 זיא ןעשנעמ-סגנוטייצ א רַאפ .ןע'קנערפ ןעטלַאהעגנ טָאה ןעמ

 ןיימ ןעזיווענ בָאה ךיא .ןעמוקוצניירא רעווש ןעוועג טינ ןיהַא
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 ,ןע'קנערפ וצ ןעגָארטענפױרַא עטרַאק ןיימ טָאה'מ ,עטרַאק טיזיוו

 לעס ןייז .םהיא וצ טרהיפענפיורא ךימ ןעמ טָאה דלאב ןוא

 רעטניה .שזאטע ןעטשרעביוא ןא היוא ןעווענ זיא (לערעמעק)

 רענגנוי רעטענורב ,רעקנַאלש ַא ןענַאטשעג ןיא סעטַארג ענרעזייא

 ,םהיא ןעבעל ןוא ןעניוא עטנענילעטניא ,עלופסקורדנייא טימ ןַאמ

 ןיא סָאד ,עמַאד עגנוי ענהעש ,עכיוה ַא ,לעס םעד ןיא נינייווניא

 ךיא סָאװ םהיא ןופ ןעטערטרָאּפ יד .יורפ ןייז ןוא קנערפ ןעוועג

 םוצ ךילנהע רהעז ןעוועג ןענייז ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןהעזענ בָאה
 ,טנעקרעד ךיילנ םהיא בָאה ךיא ,לַאניגירַא

 טָאה רע ןוא ,סעטַארנ יד ךרוד טסירנַאב ךיז ןעבָאה רימ

 .קנערפ סעסימ רַאפ טלעטשענרָאפ ךימ

 יו .טסוּפ ןעװענ ןענייז -- סקעז -- סלעס ענימורַא יד

 -ןא ייז ןיא (=ףירעש רעד טָאה ,טסואוורעד דלַאב ךיז בָאה ךיא

 ךיז לָאז קנערפ ידכ ,סרענָאזירּפ ענייק טצעזעגניירא טינ ענשימ

 ענייז ןעמענוצפיוא רעמענעננא ןייז לָאז םהיא ,רעמעווקַאב ןעלהיפ

 ןעמָאנ ן'טימ שנעמ רערעטלע ןַא ,ףירעש רעד םירָאװ ,דניירפ

 -נוא ןיא קנערפ ןזא ,טנייצרעביא ןעוועגנ ןזיא ,םָאננעמ רעליהוו

 ןעבעל ןייז טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ץלא ןָאטעג טָאה רע ןוא נידלוש

 םהיא טביולרע רַאגָאז טָאה רע .ןערעננירנרַאפ וצ סינננעפעגנ ןיא

 .םייה רעד ןופ דנאווענטעב ןוא טעב ןייז ןעגנערב וצ

 ,ערעדנַא יד יו ערעסערג א ןעוועג זיא סלעס יד ןופ ענייא

 -רַאּפ ַא רַאפ טכיורבעג סָאד טסעג ערעייז ןוא סקנערפ יד ןעבָאה

 ךרוד ןסעומש ןוא ןעציז רעדָא ןהעטש טנעלפ ןעמ ,(לַאז) ראל
 טביולרע ףירעש רעד טָאה קנערפ סעסימ ןזיולב .סעטַארנ יד

 רעכוזַאב ערעדנַא יד ,לערעמאק ןייז ןיא גינייווניא ןהענוצניירַא

 סעסימ .?רָאלרַאּפ , םענעפָא םעד ןיא ןעסיורד ןופ ןהעטש ןענעלפ

 .געט ענעצנַאג ןעננערברַאפ ָאד טנעלפ קנערפ

 םעד ןענעוו גנוקרעמַאב עניסַאּפש ַא טכַאמענ בָאה ךיא

 ַא) יטנוַאק ַא רעביא רעטסַאעב רעטלהעוװרעסיוא רעניטכיו ַא (*

 םעד ןערחיפוצכרוד זיא סע טכילפ סעמעוו ,(טַאַאטש ַא ןופ לויט ַא ,זוירק

 ךיוא ףירעש רעד ויא ַאטנַאלטַא ןיא .סוורַא טוג רעטכיר ַא סָאװ קסּפ

 .(סעמרוט) סנָאזורּפ וד רעבוא סָאבעלַאב רעד
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 (ןערעמיצ ןעביז ןופ גנוניואוו ַא) ?טנעמטרַאּפַא םור ןעוועס,

 .טבַאלעג גיטסול טָאה רע ןוא ,ָאד טנער קנערפ סָאװ

 רעד ןיא ,םהיא זיא ףירעש רעד יירט יו טלהעצרעד טָאה רע

 ןערהיפ ןיילַא בור סָאד ןע'קנערפ רע טנעלפ לעיירט ןופ טייצ

 רעד ןעוו ,לָאמ ןייא .רעוַאט םעד ןיא קירוצ ןוא טכירעג םוצ

 רעזייב א טָאה ,ףוס םוצ טנעהָאנ ןעטלַאהעג ןיוש טָאה ?עיירט

 ייז ןעכלעוו ןיא ?יבָאמָאטָא םעד וצ ןערַאּפש ןעמונענ ךיז םלוע

 קנערפ .,ןעראוועג גיהורנוא זיא םָאננעמ ףירעש ןערהָאפענ ןענייז

 ,ןעצישאב וצ רעסעב םהיא םוא ןוא ,םהיא ןעבעל ןעסעזעג זיא

 ןיֵלַא ןוא םהיא רעטניה ןעצעז ךיז ןעסייהעג םהיא רע טָאה

 ,טנַאה ןיא טעלָאטסיּפ ןייז ןעמונעג רע טָאה

 וצ ייז ןעלעוו ,ןָאט זייב ןפורּפ ךייא ןעלעוו ייז ביוא --

 "עג רע טָאה --- רעּפרעק ןעטיוט ןיימ רעביא ןעמוקוצ ןעזומ ךייא

 רעבָא רהיא ,ןַאמ רעטלַא ןַא ייס יו ייס ןיוש ןיב ךיא --- ,טגָאז

 .גנוי טייז
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 ,טכַאמעג טָאה קנערפ קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ

 ןהעזענ ןעמ טָאה ,ןאמ רעניהעפ ,רעטעדליבענ ַא זיא קנערפ זַא

 םהיא טימ טָאה ןעמ סָאװ ,ךערּפשענ ןעטשרע םעד ןופ ,ךיילנ

 ,שנעמ א ןיא סָאד זא ,ןהעזענ ךיילנ ןעמ טָאה ךיוא ,טַאהעג

 : עילימאפ רעלערוטלוק ,רעלעדייא ןַא ןיא ןעניוצרע ךיז טָאה סָאװ

 -ַאּפמיס ,ץנענילעטניא ,ןעדייר טרַא רעלעבָאנ ַא ,ןערעינַאמ ענייפ

 א ןופ רוּפש ןייק .,טקַאט רעשיטַאּפמיס ַא ,ןעגנונעוַאב עשיט

 .ךיז ןענייפסיוא ,ךיז ןעמהירַאב ,ךיז ןעגעוו ןעדייר וצ קשח

 טַאהענ ןעבָאה רימ ןוא נָאט ןעדעי טכוזאב םהיא בָאה ךיא

 | .ןעכערּפשעג עננַאל

 -טנעהָאנ ענייז טימ ןעכערּפשעג עליפ טַאהעג ךיוא בָאה ךיא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ טימ ןוא עטנאקעב ןוא דניירפ עטס

 -לָאורַאפ ןייז רעטנוא ירָאטקעּפ ?יסנעּפ רעד ןיא טלעטשעגנָא

 -רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,נעט ןעביז יד ןיא זא ,ביולנ ךיא .גנוט

 -קַארַאכ ןעניטכיר ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,אטנאלטא ןיא טכַארב

 -עוו טדערעג ךילכעזטּפיוה ןעבָאה רימ .םהיא ןופ טערטרָאּפ-רעט
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 "עג ןעבָאה ריס .םעד ןענעו זיולב טינ רעבָא ,סייק ןייז ןענ

 .ךיוא םינינע ערעדנַא ענעדישרַאפ ןעגעוו טסעומש

 "עג רענַאקירעמַא םעד ןופ ,ידוהי רעטכע ןא ןעוועגנ זיא רע

 רעשידיא א יו שנעמ טרָאס רעדנַא ץנַאנ ַא ,ּפיט םענערָאב

 -ימיא ערעזנוא ןופ ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא סָאװ ,ןאמרעגנוי

 םעד ףיוא ךיוא סָאד ןוא זעינילער ןעוועג זןיא רע  ,ןעטנַארג

 טייקמורפ ןייז .ןעדיא ערעזנוא ןופ טינ ,םידוהי ןֹופ רענייטש

 -םיוא ןַא רעבָא ,עדנעמַאלפ ןייק טינ ,עפיט ןייק ןעוועג טינ זיא

 ןיא גנוניינ עזיד זיא רשפא :טכַארטענ ךיז בָאה ךיא .עניטכיר

 ןעפָארטעג םהיא טימ טָאה סע טניז ןערָאװעג טלעקיווטנע םהיא

 רעמיא זיא רע זַא ,טרעהעג דלַאב רעבָא ךיא בָאה ?'קילנמוא ןייז

 זַא ןוא לעּפמעט רעטנַאלטַא םעד ןופ דילנטימ רעגניטעט ַא ןעוועג

 -עג -- סָאלק לוקס-יעדנָאס א ןערהיפ ןעטרָאד רע טנעלפ גָאטנוז

 רעד ןופ ןעּפיצנירּפ , ןוא ?עביב ךעלדיימ ןוא סיִאב טימ טנערעל

 -נוא ןיא טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה רע יוװ ,"הנומא רעשידיא

 .ךערּפשענ ַא ןערעז

 טָאה רע .טריסערעטניא טינ םהיא ןעבָאה ןענַארפ עלַאיצַאס

 ,טריטסיזקע יז ?ייוו טושּפ ,גנונדרָא רעניטציא רעד ןיא טכיולגעג

 .ץַאלּפ םִא טינ רשפא ָאד "טביולנענ , טרָאװ רעד זיא סנענירביא

 טלעוו יד טָאה רע יו .םעד ןענעוו טכַארטעג טינ טושּפ טָאה רע

 -עג רעד זיא סָאד -- ןעזָאלרעביא רהיא רע טעוװ ױזַא ,ןענופעג

 רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ןעשנעמ ןעכילטינשכרוד םעד ןופ ?היפ

 .קנערפ .מ איל ןופ ?היפענ

 ןייז ןוא שנעמ רעויטַאװרעסנַאק ַא ןעוועג ןיא רע ,ץרוק

 -ייז ןעליפרע וצ ניטכיר ןעוועג זיא ןעבעל ןיא סערעטניא-טּפיוה

 ַא ןייז ,תובוח ענייז ןעלהָאצ ךילטקניּפ --- ןעטכילפ עכילגעט ענ

 ,יֹורפ ןייז וצ ןַאמ רעיירט ,רעטונ ַא ,ןרעטלע ענייז וצ ןהוז רעטוג

 -לעוו ,ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןיא רעטמַאעב רעיירט ,רעגיסיילפ ַא

 ךילנטימ רענעהעזעגנָא ןַא ןוא ,טיורטראפנָא םהיא טָאה ןעמ עכ

 ,טרעהעג טָאה רע ןעכלעוו וצ זיירק ןעכילטפַאשלעזעג םעד ןופ

 רע .ןעזיװענסױרַא טינ רע טָאה טנעמַארעּפמעט ךס ןייק

 .שנעמ רעזעוװרענ ַא ךילרעניא םנה ,רענעסַאלעג א ןעוועג זיא
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 / -רַאפ ןעטלעז רע טָאה טפַאשרעהטסבלעז ןוא טכיווענכיילג ןייז
 ןייז טָאה ?עיירט ןייז ןופ ןעטנעמָאמ עטסשינַארט יד ןיא ,ןערָאל
 ,ניהור ןוא רָאלק ןעננולקענ עמיטש

 ןיא ןעלַאעדיא ענייז ןופ רענייא זַא ,טגָאזעג ָאד בָאה ךיא
 -עננָא םהיא ןעבָאה עכלעוו ,יד רַאפ גיסיילפ ןעטייברא וצ ןעוועג
 -רעביא ןיא רע .טפעשעג רעייז ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא טלעטש
 ייוצ יד ןיא ןוא ?וקס ןיא .שנעמ רעגיסיילפ ַא ןעוועג טּפיוה

 ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טגידנעעג טָאה רע סָאװ ,סעשזדעלַאק
 ןענייז סָאד ,טייקכילטקניּפ ןוא הדמתה .םידימתמ עטסערג יד
 ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ ןעכירטש עטס'טלוב יד ןופ ייווצ ןעוועג

 טאהעג םהיא ןענעװ בָאה ךיא סָאװ ,ןעכערּפשעג יד ןיא
 טימ טריסערעטניא קרַאטש ךילריטַאנ ךיז ךיא בָאה ,ערעדנַא טימ
 םירָאװ ןעיורפ וצ גוצַאב ןיא רעטקַארַאכ ןייז ןעגעוו ענַארפ רעד
 ןיא םהיא ןעגענ ננונידלושאב רעד ןופ טנעמַאדנופ-טּפיוה רעד

 ןופ סטנעמטייטס ףיוא טציטשעג ,גנוטּפיױהַאב יד ןעוועגנ ךָאד

 טרהיפ ןוא הואת עכילקנערק ַא טָאה רע ןַא ,תודע ענעדישרַאפ
 ,ןעכערּפשעג עלַא ןופ .ןעבעל ןעשילַארָאממוא טפַאהלעקע ןַא
 ךיא ןיב ,עטנאקאב ןוא טניירפ ענייז טימ טשהעג בָאה ךיא סאוו

 -תודע ןוא ןעגנוטּפױהַאב עזיד ןיא זַא ,טגייצרעביא ףיט ןעראוועג

 יורפ ןייז טימ טָאה רע .תמא קנופ ןייק ָאטינ ןיא ןעיירעגָאז

 -עטניא-טכעלשעג ןעכילנהעוועגרעסיוא ןייק ןוא ךילקילנ טבעלעג
 -ָאפ ןעגנוגיינ עכלעזא וצ .טַָאהעג טינ טולָאסבא רע טָאה סער
 -ַאכ טרָאס רעדנַא ןֵא ןוא ,טולב טרָאס רעדנַא ןַא ראנג ךיז טרעד
 .רעטקַאר

 -ךָאפ ךיז ןעמ ןעק ,ןערָאװעג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ,ץלַא ןופ
 ןוא .ןעשנעמ ןעכילגעטלַא ,ןעשיאַאזָארּפ ַא ןופ דליב ַא ןעלעטש
 רע .טנַאסערעטניא ןעוועג ןע'קנערפ טימ ןעסעומש וצ זיא ךָאד
 ַא טסואוװעג טָאה רע ןוא ןעזעלעג ןוא טנערעלעג ךס ַא טָאה
 ןיא ,ןעטייקניהעפ ענערָאבעג ענייז ןוא הדמתה ןייז קנַאד ַא .ךס
 טפַארק ַא טימ ןוא ןעסינטנעק טימ טנרָאזאב ךייר ןעוועג חומ ןייז
 ַא ןוא דנאטשראפ טאהעג טָאה רע .ייז טימ ןעצונַאב וצ ךיז
 רעשיטַאּפמיס ןייז טימ ןעמאזוצ ,םעד ךרוד ןוא ,קיגָאל ענייפ
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 -נַא רהעז א ןעוועג רע זיא ,טנַאלַאט רענדער ןוא טייקכילנעזרעּפ
 -ייר ֹוצ םהיא טימ טָאהענ ביל בָאה ךיא  ,ןָאינַאּפמָאק רעמענעג

 רע ןוא ,סייק ןייז ןענעו טסעומשעג ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,ןעד

 ןוא טרעלקרע ץלא ,ןענַארפ עניימ ףיוא טרעפטנעעג רימ טָאה

 טלהיפענ ךיא בָאה ,ןעטייהלעצנייא עטסנעלק יד טימ טלהעצרעד

 -עג טָאה ?היפענ אזַא טקנוּפ .תמא םענייר םעד רעה ךיא זַא

 טכאמעג טרואק ןיא טָאה רע תעשב רענייז רערעהוצ רעדעי טָאה

 ,טנעמטייטס ןעגידנוטש-ריפ ןייז

 ,"קיטילַאּפ , טימ ןוא טייקניטכיזרָאפ טימ טדער רענייא ןעוו

 טלהיפ ,ךייא ףיוא קורדנייא ןַא ןעכַאמ וצ ךיז גידנעגנערטשנָא

 ןופ רע טלַאהַאב ןעכַאז עסיוועג זַא ,טלהיפ רהיא ,סָאד רהיא

 סענעי רעדָא סָאד זא ,וצ רע טצוּפ ערעדנַא עסיוועג ןוא ךייַא

 וצ סעּפע רע טדער ָאד זַא ;קרַאטש וצ רעטנוא רע טכיירטש

 ןעכַאמ וצ טקנוּפ ןעסיוועג ַא ךיז רע טהימ ָאד ןוא שיטַאמַארד

 ןייז זַא רעדָא ,סיז וצ טפָא ןיא ?עכיימש ןייז זַא ; טינרָאנ ֹוצ
 רענעט יד טימ רהעמ טגנילק ןרָאצ ןוא גנוטסירטנע ןופ קורדסיוא

 -נערעהוצ ,טייקניטכירפיוא טימ יו יירענדער עלענָאיסעּפָארּפ ןופ

 .טלהיפעג טינ לָאמ ןייק סָאד ךיא בָאה ,ןע'קנערפ וצ ךיז גיד

 -םיוא רעטולָאסבַא טימ ןעננולקענ רימ ןעבָאה רעטרעוו ענייז

 .טייקניטכיר

 :ןעבירשעג טָאה ילאננָאק .ס .5

 םענעי ןופ םענייא ןענופעג ךיא בָאה ןע'קנערפ .מ ָאיל ןיא,

 ןופ גנונפָאה יד ןיא רעכלעוו ,טייל עגנוי עלעוטקעלעטניא סָאלק
 -ָאה עכלעוו ,ןעגנוטכַאבָאעב עניימ ןופ גידנעלייטרוא .,אקירעמַא

 ןופ זַא ,ןענָאז ךיא ןעק ,ןעכָאװ יירד רעביא ןעניוצענ ךיז ןעב

 זַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא .טינ ךיא סייוו ּפיט ןערענהעש ןייק

 -םיוא ענייז ןוא ןעסיוועג ןייז זיא טכיזניה ןעשילַארָאמ ַא ןיא

 -ניה ןעגיטסייג ַא ןיא ןייפ זיא רע יוװ ,ןייר ױזַא טקנוּפ ןעננורהיפ

 סָאװ ןערעדעי ןופ ,ךיא ביולג ,גנוניימ יד ןיא סָאד ןוא טכיז

 -קרעמ ַא זיא רע .םהיא טימ ננורירַאב רעכילנעזרעּפ ןיא טמוק

 םהיא ןעגענ ןענייז סָאװ ןעטכערנוא יד ןוא ,ןַאמרעננוי רעגידריוו

 -גיטכערענ ןוא ץעזעג ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןערָאװעג ןעננַאנַאב
 ."ךילביירשַאבנוא ןענייז טייקס



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 48

31 

 -ימנַא ןופ עגַארפ רעד ןעגעוו טגָאזעג רימ טָאה קנערפ סָאװ
 ןעדיא רעטנַאלטַא ערעדנַא סָאװ --- .סייק ןייז ןיא םזיטימעס

 -נוא םעד ףיוא ןָא טזייוו קנערפ --- .טלהעצרעד ןעבָאה
 .סעצָארּפ םילייב םעד ןוא סייק ןייז ןעשיווצ דיישרעט

 ןעווענ זיא ןע'קנערפ טימ ךערּפשענ ןעטשרע ןיימ ןופ לייט ַא

 וצ טָאה םזיטימעסיטנַא רעד סָאװ תוכייש רעד וצ טעמדיוועג

 :ןעוועג זיא ענַארפ ַא רעניימ ףיוא רעפטנע ןייז ,סייק ןייז
 עכאזרוא יד ןעוועג טינ טולָאסבַא זיא םזיטיּמעסיטנַא רעד,

 ןיא רע .,רימ ןעגעגנ טיובענפיוא טָאה ןעמ סָאװ ?ובלב םעד ןופ

 .עטכישענ רענירעיורט רעד ןופ טַאטלוזער א רָאנ ?ָאװק רעד טינ

 ןערעדנַא ןייק לייוו ,טעּפעשטענוצ רימ וצ ךיז טָאה ייצִילָאּפ יד
 -רעד .ןעניפעג טנעקעגנ טינ ןַאד יז טָאה ןעגידלושַאב וצ ןעמעוו

 -ענ ןיוש עצעה רהיא ןיא יז טָאה ,דיא ַא ןיב ךיא יװ ױזַא ,ךָאנ

 ןיא סע ןוא .,ךיוא ננומַאטשבָא ןיימ ןופ לַאטיּפַאק ןעכַאמ ןעמונ

 ,טּפיוהרעביא ןעדיא ןעריקַאטַא לָאז ןעמ ןַא ,ןעוועג גיטכיוו רהיא

 ןייק טָאה רענענ ַא ואוו ,הטואס יד זיא סָאד זַא ,טינ טסעגרַאפ

 ןעמ ןיא רענענ ַא ףיוא ,טינ ןעמ טביולג רענענ ַא .טינ הטרעוו

 יו טנייה .סנעכערבראפ עטסנרע יד ןעביולנ וצ טיירעב רעמיא

 ןיא דיא ַא ?ןעסייו א ןענעג ן'ילנָאק ןעביולג ןעמ לָאז ױזַא

 .ךָאד רע זיא רעסייוו ַא רעבָא ,טסירק .רענרעדָאס ןייק טינ עקַאט

 ;ןעדיא יד ןעכַאמ נירדינ לָאז ןעמ זא ןעוועג גיטיונ זיא ,ָאזלא

 אי ןעמ ןעק ןעדיא ַא ןענעג רענענ ַא זַא ןעמוקסיוא לָאז סע

 .ןעביולג

 טצעהעג ייז ןעטלָאװ ,רענעילַאטיא ַא ןעווענ טלָאװ ךיא ןעוו,

 ןָאט א טימ טגיילעגוצ רע טָאה ,"רענעילַאטיא סלַא רימ ןענעג

 .גנונייצרעביא רעטסעפ ןופ

 טעװעדַָאהענסיױוא ןוא ןערָאבעג זיא עכלעוו ,קנערפ סעסימ

 -יימ ס'ןַאמ רהיא טציטשרעטנוא טָאה ,אטנַאלטַא ןיא ןערָאװעג

 ןעדיא זַא ,ןעזייוו וצ ןעליּפשייב ןעבענענ רימ טָאה יז .גנונ

 יו טלהיפענ רעמיא ןעטסירק ןעשיווצ אטנַאלטַא ןיא ךיז ןעבָאה

 .ןעשנעמ ענענייא ןעשיויצ
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 -ידיא ,סעט'רבח עמיטניא ,עטנעהָאנ ןעווענ ןענייז רימ ---
 ןעבָאה רימ --- .טנָאזענ יז טָאה --- ךעלדיימ עכילטסירק ןוא עש

 -ייז סעילימַאפ ערעזנוא ןוא ,ערעדנַא יד ענייא טכוזאב טּפָא ךיז

 ענייא ןעגנַאנעג ןענייז רימ .טניירפ עטנעהָאנ ןעוועג ךיוא ןענ

 ןעמ .סיטרַאּפ ףיוא ןוא תונותח ףיוא ,טסַאג וצ ערעדנַא יד וצ

 ןיא הטרָאנ רעד ןיא ,דישרעטנוא ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה

 -נַא ןעװעג רעמיא זיא ,הטואס רעד ןיא ,ָאד רעבָא .ױזַא טינ

 ,ןעטרָאד יו שרעד

 ,טדָאטש ןיא ןעדיא ערעדנַא ןופ טרעהעגנ ךיא בָאה סעכילנהע

 טָאה ייֵציִלֶאּפ יד סָאװ סעצעה יד ךרוד ,סייק קנערפ יד רעבָא

 -נעּפ רעד ןופ טנעדנעטניארעּפוס ןעשידיא םעד ןענענ טרילוקריצ

 עלא ןענעג ןעלהיפענ עזייב ןעדנוצעגנָא טָאה ,ירָאטקעּפ ליס

 ,סנעטסנינייוו ןעסַאמ עטסָארּפ יד ייב --- ןעדיא

 קנערפ רעדעװטנע :ענַארפ ַא ןעוועג ןזיא ייצילָאּפ רעד ייב

 ,ןענייצרעביא ךיז םלוע םעד ןעזָאל טלָאװ ןעמ ביוא .יז רעדָא
 זא ןוא ןעשנעמ ןעסייוו ןענידלושנוא ןַא וצ ךיז טעּפעשט יז זַא

 -קעטעד יד ןעמ טלָאװ ,רעצרַאװש ַא זיא רענידלוש רע'תמא רעד

 טכאמענ ןע'קנערפ ייז ןעבָאה ,ָאזלא .טשטנילענ רשפא סוויט

 .הרּפכ רעייז רַאפ

 -טא ןופ םידוהי רענַאקירעמַא עטעדליבענ יד ןופ רענייא
 ןענעו טָאה ,ןהעזעג טּפָא ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,אטנאל

 :טגָאזעג ױזַא ענַארפ רעד

 סָאװ ,סָאד טרעטשעג טָאה ןע'קנערפ ביוא טגערפ דהיא ---

 םהיא סָאד טָאה ןעפלאהעג .טינ זַא ביולנ ךיא ?דיא ַא זיא רע

 אזַא ןיא ןעלַאפעגניירַא טלָאװ טסירק ַא ןעו .טינ ךיוא רעבָא

 טניירפ ענייז ,ןעננודניברַאפ עכילטסירק ענייז ןעטלָאװ ,קילנמוא

 ױזַא רענענ ַא טלָאװ ןעמ .ןעפלָאהעג םהיא עכריק ןייז ןואו

 להוש יד .טביולנעג טינ הטואפ רעד ןיא ןעסייוו ַא ןענענ טכייל
 רעטרימרָאפער רעזנוא -- טרעהעג קנערפ רעכלעוו וצ ,רעבָא

 טינ ָאד םהיא ןעבָאה ,ןיימענלַא ןיא ןעדיא רימ ןוא --- ?עּפמעט

 .ןעפלעה טנעקענ

 -רעמַאב א טכַאמענ ָאד טָאה ,טנַאזעג סָאד טָאה סָאװ ,רעד
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 ,עבלעז סָאד טקנוּפ ןעטלַאהטנע טָאה רעכלעוו ןופ לייט ַא ,גנוק

 .ןע'קנערפ ןופ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ

 טושּפ ,ןערָאװעג טצעהעגפיוא ןעסַאמ יד ןעניײז לָאמ ןייא ---

 -- טגָאועג רע טָאה --- טשרוד:עכַאר ןופ ןערָאװעג גיניזנהַאווװ

 שטָאכ ,ןעדיא ַא ןעגענ טביולגעג רעגענ ַא וליפַא ןיוש ןעמ טָאה

 ןעגעג רעגענ ַא ןופ טרָאװ םעד ןעמ טלָאװ ןעטייצ עכילנהעוועג ןיא

 ןיא דיא ַא .ןעמונעג טינ ַאטנַאלטא ןיא ןעדיא ַא ןופ טרָאװ םעד

 .רעסייוו ַא ןעמעֶלַא ךָאנ

 -ָאה ,ערעטנעגילעטניא יד ךילכעזטּפױה ,ןעטסירק יד ןופ עליפ

 -נהעוועג רעייז טימ ןעטלַאהעג ןיימעגלַא ןיא ןעדיא וצ ךיז ןעב

 -יטנַא םעד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענייז ייז יצ ,טייקבכילדניירפ רעכיל

 רעד יוװ ,ןעלַאפ עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע .טינ יצ ,םָארטש קנערפ

 :ליּפשייב םוצ ,רעדנענלָאּפ

 טמוק סע  .יורפ עשידיא עגנוי ַא טציז רַאק טירטס ַא ןיא

 .ןידניירפ ענידנעטש ןוא עט'רבח לוקס רהיא ,ןיטסירק ַא ןיירַא

 ַא טימ לעבייו רעשידיא רעד וצ ןהענ ךיז טזָאל ןיטסירק יד

 טוָאל יורפ עשידיא יד .ךילנהעוועג יוו. ?עכיימש ןעכילדניירפ

 .ןעגיוא ערהיא רעטנורַא רעבָא

 וצ ןַא טביוה ןוא רהיא ןעבעל רעדינַא ךיז טצעז ענעי

 .ןערילעּפַא

 .ןעגָארטרַאפ טינ סָאד ןעק ךיא ?זנורב וטסיב סָאװרַאפ ---

 יד טרעפטנע -- ,ןעוװעג סָאװ ,סָאד טינ ןיוש זיא סע --

 ,ןעשנעמ ןענידלושנוא ןַא וצ ךיז טעּפעשט ןעמ --- יורפ עשידיא

 רע סָאװ רַאפרעד ,עטסנייפ יד ןוא עטסלעדייא יד ןופ םענייא

 טנייואוצ יז ןוא -- דניק שידיא ַא ךיוא ןיב ךיא ,דיא ַא זיא

 .ךיז

 ןעלייט ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סענעצס עכילנהע

 יד ןעװעג ןיטסירק יד זיא ייז ןופ רענייא ןיא .אטנַאלטא ןופ

 ןע'קנערפ ןעבָאה סאוו טייל-ירושזד ףלעווצ יד ןופ םענייא ןופ יורפ

 ַא ןיא סייק קנערפ יד זַא ,ט'הנעט'ענ טָאה יז .גידלוש טרעלקרע

 -ַאב יד ֹוצ תוכייש ןייק טינ טָאה סע זַא ,טכירענ ן'רַאפ עגַארפ
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 יד ,יז זַא ,סעט'רבח עמיטניא ייוצ יד ,ייז ןעשיווצ ןעגנוהיצ

 ןוא רעייט ,יורפ ס'רָארושזד םעד ,רהיא ןיא רעטכָאט עשידיא

 ..רעמיא יװ ביל

 ןע'קנערפ טימ ןעכערּפשענ ערעטייוו עניימ ןופ םענייא ןיא

 סילייב םעד ןופ טרעהעג טָאה רע ביוא טגערפענ םהיא ךיא בָאה

 .סעצָארּפ

 -טנעענ רע טָאה -- םעד ןענעוװו ןעזעלעגנ בָאה ךיא ,ָאי ---

 -נעכָאװ עשידיא יד ןופ ענייא ןעפורעגנָא טָאה רע ןוא ,טרעפ

 -רַאפ ךיא -- שילננע ףיוא ןעבעגעגסיױרַא ןערעוו סָאװ ,רעטעלב

 -טּפַאשניימעג ןייק טינ טָאה סייק ןיימ ןַא ,רעבָא ךייא רעכיז

 .םעד טימ סעביל

 טפינ עשיטימעסיטנא יד ןעמ טָאה לָאמ ןייא ,ךָאד רעבָא ---

 ןעשיווצ טייקכילנהע עסיוועג ַא ןַארַאפ טרָאפ ןזיא ,ןעסָאנענניירַא

 ַא ָאד ןוא לובלב ַא ןעטרָאד .,סע'סילייב ןוא עידעגַארט רעייא
 | ,לובלב

 ףיוא רעבָא --- ןעפורענּפָא ךיז רע טָאה -- !ל?ובלב א ,ָאי --

 יד ,לובלב ןעשיטימעסיטנַא טכע ןַא טכַאמעג ןעמ טָאה ן'סילייב

 ןיא טולב ךילטסירק ןעכיורב ןעדיא זא ,גנונידלושאב עכילרעכעל

 .לַאפוצ רעכילקילגמוא ןא טושּפ זיא סייק ןיי .תוצמ ערעייז

 רעזיד ןופ זיא רעטעּפש !ךיז טכַאמ סע הרצ ַא רַאפ סָאװ עלַאמ

 ןוא דיא סלַא רימ ןעגעג גנורעטיברע ןַא ןעסקַאװעגסױרַא הרצ

 ןוא ,ירָאטקעפ ַא ןופ טנעדנעטניארעּפוס סלַא ,רענילקורב סלַא

 ,רָאנ טליוו רהיא סָאװ ץלַא סלַא

 ןעמ ןעלעוו טינ טלָאװ קנערפ זַא ,ןעוועגנ זיא קורדנייא ןיימ

 ןייז ןיא עגַארפ-םזיטימעסיטנַא רעד ןופ ןעזעוו ליפוצ ןעכַאמ לָאז

 ;רעטרעװ עכילטייד טימ טגָאזעג טינ רימ סָאד טָאה רע סייק

 ענינייא ןוא ,שנואוו ןייז זיא ױזַא זַא ,טלהיפענ רעבָא בָאה ךיא

 ערעגנעל רַאנָאז ןוא ,טכַאמענ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןעציטָאנ

 בָאה ,טגיטרעפענוצ בָאה ךיא סָאװ ןעלקיטרַא רֶאּפ ַא ןופ ןעלייט

 עזיד ביירש ךיא ןעוו רעבָא טציא .טכיורבענ טינ ןַאד ךיא

 ,לאירעטַאמ ןיימ ןופ ?ייט א ייז ןענייז ,"רעטעלב ,
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 .ןע'קנערפ ןעװעטַאר וצ דנַאפ א ןעלמַאז ןעדיא זַא גנַאלק א
 טעשַארטס ןעמ -- !"ןעדיא םעד טגנעה, --

 .םרעיָאל ס'קנערפ

 ןעלטימ ענעדישרַאפ טעדנעװעגנָא טָאה רעיִאְל רעסיוועג ַא

 ס'קנערפ ןופ רענייא סלַא סייק רעד ןיא ןעּפוטשוצנײרַא ךיז

 -עג רע טָאה ,םעד ןיא גלָאפרע ןייק גידנעבָאה טינ ,רעגידייטרַאפ

 -ענ סָאד טָאה רע .ןע'קנערפ ןענעג ייצילַאּפ רעד ןעפלעה ןעמונ

 ןַא ןיא קנערפ ןזַא ,גנַאלק ַא ןעטיײרּפשרַאפ וצ ןַאלּפ םעד ןעבעג

 -רַאפ ךיוא ןיא לַאװק ןעבלעז םעד ןופ .יַאטלוה רעכילריטַאננוא

 דנָאפ ַא ןעלמַאז ןעדיא זַא ,גנַאלק רעטייווצ ַא ןערָאװעג טיירּפש

 -עג טָאה ןעמ .ןע'קנערפ ןעוועטַאר וצ ףיוא רַאלָאד ןָאילימ ַא ןופ
 וצ ףיוא ןעבָאה ןעמ ףרַאד טלעג סָאד זַא ,שינערעהוצנָא ןעבעג

 .סעשזדָאשזד ןוא תודע ןעפיוקרעטנוא ןעפורּפ

 עכילטע רימ ןעבָאה ,אטנַאלטַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב
 טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעננורהַאפרע יד ןעבענעגרעביא ןעדיא

 ,גנַאלק ןעטריצירבַאפ ןעזיד ןופ טאטלוזער סלַא

 טסירק רעטנאקאב ַא ןעמוקעגניירַא זיא ייז ןופ םענייא וצ

 ,רעּפיק-רָאטס ןעשידיא ןעמערָא ןַא ןענעו טלהעצרעד םהיא ןוא

 םעד וצ ראלַָאד טרעדנוה ףניפ ןערעייטשייב ךעבענ זומ רע זַא

 טעװ רע זַא רעבָא ?ןעמענ סָאד רע לָאז ואוו, ,דנָאפ קנערפ -

 ַאַא .ןעריניאור םהיא ןעמ טעװ ,עמוס יד ןעגנערבניירַא טינ
 .טנָאזעג טסירק רעד טָאה "?!תונמחר

 רעד ,דנָאפ םעד טימ עטכישענ יד טנעקיילעג טָאה דיא רעד

 זַא ,רעכיז ןעועג ןיא רע .טלַאק ןעבילבעג רעבָא זיא טסירק
 ,םהיא ןופ ךיז טלאהאב דיא רעד

 -עג רימ טימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא יד ןופ ןעטייווצ ַא וצ = |
 -נעוועגנ ךיז ןכש רעכילטסירק ַא טָאה ,ןינע םעד ןענעו טדער

 דנעזיוט יד ןעבענעג ןיוש טָאה רהיאה :ענארפ רעד טימ טעד

 ןוא ??ראלָאד דנעזיוט ערעסָאװ, :טנערפ רענעי ?? ראֿלָאד

 טגײלעגפיורַא טָאה ןעמ סָאװ ,עמופ יד טָא :זיא טרָאװטנַא רעד
 קנערפ םעד וצ קלח ןייז סלַא ןעדיא ןעכילנעמראפ ןעדעי ףיוא
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 ןיא דנָאפ ַאזַא זַא ,טרעלקרע דיא רעד .?"דנָאפ סננונידייטרַאפ

 רעבָא .ןעניל רעזעילַאדנַאקס ַא זיא סע זַא ,ָאטינ טלעוו רעד ףיוא

 ,לעכיימש ןעשינָאריא ַא טימ וצ ךיז טרעה טסירק רעד

 טפרַאד רהיא --- ,רע טגָאז -- ? טינ רימ טיורטענ רהיא ---

 לעוו ךיא ןַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא .,ןעבָאה ארומ טינ רימ רַאפ

 | .ןענַאזסיוא טינ םענייק

 רעשידיא רעד ,סוָארטש רַאקסָא ןיא נָאט ןעסיוועג ַא ןיא

 ךרוד ןערהָאפעגכרוד ,קרָאי וינ ןופ ּפָארטנַאליפ ןוא רענָאילימ

 -ענ טָאה רע זַא ,טכירַאב א טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ;אטנַאלטא
 סעשזדָאשזד יד ןעפיוקוצרעטנוא ףיוא עמוס עסיורג ַא טכַארב
 .טרואק םירּפוס םעד ןופ

 -רַאֿפ לענש ךיז טָאה "דנָאפ קנערפ , םעד ןענעוו השעמ יד

 םעד רעביא רָאנ ,אטנאלטא רעביא רָאנ טינ ןעסקאוועגרעדנַאנ

 .גנוקריוו עכילדעש רהיא טַָאהעג טָאה יז ןוא ;טייטס ןעצנַאנ

 ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא סוויטקעטעד ערהיא טימ ייצילַאּפ יד
 -ראפ וצ טיוה ןופ ןעננורּפשעג ךילבעטשנכוב ןענייז רעפלעהטימ

 ןע'קנערפ ןעגענ סעצעה טימ ןעסַאמ יד ןופ תוחומ יד ןע'רוכש

 ךָאנ טינ ןעטלָאשעג םהיא ןעמ טָאה ,ָאלא .,?לכב ןעדיא ןוא

 ןעקסיַאטלוה, םעד סלַא רָאנ ,ןעגייפ ירעמ ןופ רעדרעמ םעד סלַא
 ."ןעדיא ןעטכולפרַאפ , םעד סלַא טושּפ רעדָא "ןעדיא

 -ענ ןעמ טָאה (!ןעדיא םעד טננעה) "!ושזד יהד גנעה,
 -נהעוועגנוא ןא ןייז הטואס רעד ןיא סָאד טגעלפ רעהירפ ,ןעירש
 (*.עזארפ עכיל

 ףירב עמינָאנַא ןעסַאמ ןעטלַאהרע ןעבָאה סרעיאל ס'קנערפ
 ןעננָאהעג טינ טעוװ טנעילק רעייז ביוא זַא ,סעקנושארטס טימ

 .ןעשטניל ייז ןעמ טעוװ ,ןערעוו

 יִצ ,גידלוש יצ , :גנוקרעמַאב אזַא ןערעה ןעמ טנעלפ טּפָא = |

 ןוא ,קרָאי וינ ןיא ךולכעזטפיוה ,ןעטַאַאטש דרָאנ וד ןוא (*

 רעד יוו טקנופ ,טכוורבעג טרעוו רעכלעוו ,"וניש, טרָאו ַא ןַארַאפ

 ןוא .דוא ַא וצ גנוטכַארַאפ ןופ קורדסיוא סלַא ,"דושז , טרָאוו רעשיסור

 .(טינ ךיוא דנַאלגנע ןוא ןוא) טינ טרָאװ םעד ןעמ טכיורב הטוַאס רעד
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 ןעקישקעװַא ןעדיא ןעטכולמראפ םעד ןעלעוו רימ ,גידלושנוא
 ."טלעוו רענעי ףיוא

 ןעוועג טושּפ זיא ןוא דלודעג םעד ןערָאלרַאפ טָאה בַאמ רעד

 יו .ןערהיפסיוא טינ ךינ יױזַא ןעק רע סָאװרַאפ סעכ ןופ דליוו

 ? םהיא ןענעג ןעפמעק וצ דיא רעטכולפרַאפ רעד טעיימס

 יד ןענייז ךיז ןעשיווצ זא ,?טשּפ א ןעננַאנעגמוא ןזיא סע

 טביולרע יורפ עכילטסירק א ןעדנעש זַא רָאנ ,שילַארָאמ ןעדיא

 .עינילער רעייז ייז

 "עוו טלהעצרעד רימ טָאה םידוהי רעטנַאלטא יד ןופ רענייא

 ןעניזָאד םעד טָאה רעכלעוו ,דניירפ ןעכילטסיורק ַא םענייז ןעג

 -סיוא סָאד טָאה רעכלעוו ,טסירק רעדנַא ןַא ןופ טרעהעג ?'טשּפ

 : רענייטש ןעדנענלַאפ םעד ףיוא טקירדעג

 -על ןיא חסּפ ףיוא טולב עכילטסירק ןעכיורבעג ןעדיא זַא

 ַא ןעדנעש וצ הוצס א ראפ ןעטלַאה ייז זַא רעבָא ; ךילרעכ

 -ער רעייז .תמא ךילניײשרַאו זיא סָאד --- לעדיימ עכילטסירק
 ,עסאר רעדמערפ א ןופ ןעיורפ טימ ןעטייחיירפ ייז טביולרע עיניל

 ןעיורפ עדמערפ יד הורוצ ןעזָאל וצ רעגנירג ןייז ייז לָאז סע ידכ

 ,קלָאפ םענענייא רעייז ןופ

 ןעטלעּפָאד א ןיא טנאסערעטניא זיא טקַאפ רעדנעגלַאפ רעד

 : ןיז

 ןעסיורד ףיוא ןענַאטשענ ןענייז טייל עננוי עשידיא ייווצ

 .טסעומשעג ןוא רָאטס רעשידיא ַא ןופ רעטסנעפ םעד ןעבעל

 ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעטסירק יירד ןעננַאנעגייברַאפ ןענייז סע

 :ךיוח רעד ןיא טגָאזעג טָאה

 ."ןעדיא עלא ןעליוקסיוא טפראדעב טָאה ןעמ,

 .טרעהעגנ סָאד ןעבָאה ןעדיא עגנוי ייווצ יד

 -וצ ,טנערפעג ייז ןעבָאה -- ? טנָאזעג רהיא טָאה סָאװ ---

 ןעשיטימעסיטנא םעד ןעירשענסיוא טָאה סאוו םעד וצ גידנעמוק

 טָאה ןַאד ןוא ,רעטרעוו ענייז טנַאזענרעביא טָאה ןַאיוב רעד .קוסּפ

 ַאזַא םהיא -- גנֹוי רעטנוזענ ַא --- ןעדיא ייווצ יד ןופ רענייא

 יד .רעטניטולבוצ א ןעלַאפענרעדינַא זיא רע זא ,ןָאטעג םעלפ

 ייז טָאה ןעמ ןוא ןַאמסילָאּפ ַא ןעפורעג ןעבָאה ןעטסירק יירד

 -- ןעדיא ייוצ יד יו םוג יױזַא ןעטסירק יירד יד ,ןעמעלַא
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 זַא ןעװעג ןיא ףוס רעד .טרואק סיִלָאַּפ ַא ןיא טרהיפענקעווַא |

 טנע'קסּפ'עגוצ טימעסיטנא ןעטניטולבוצ םעד טָאה שזדָאשזד רעד

 .ףָארטש ראלָאד גיצפופ

 ,"ןיז ןעטלעּפָאד ַא ןיא טנַאסערעטניא, זיא סע זא ,גָאז ךיא

 ןערָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סע זַא (1 :טזייוו עטכישענ יד ?ייוו

 זיא ,םעד ץָארט זא (2 ןוא ,ןעסַאמ יד ןיא טפיג עשיטימעסיטנא

 טייקגידנעטשנַא ןופ טסייג רעד ןערָאװעג ןעשַאלראפ טינ ךָאנ

 .הטואפ רעד ןיא טשרעהעג רעמיא טָאה רעכלעוו ,ןעדיא וצ
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 -ַאררעביא ןַא -- .רָאה ןעביז יד -- .עזיײוװַאב עיינ עגיטכיוו
 רעגנוי רעד -- .ןיווק יממעל -- .גנוקעדטנע עדנעש

 .רעדנַאוקעלַא .א ירנעה רעיַאל רעשידיא

 -ַאב עניימ ןעגעוו גנולהעצרע ןיימ ןעכערברעטנוא זומ ךיא

 ןעכאמ טנאקאב רעהירפ ןומ ךיא .,ןע'קנערפ טימס ןעשינענעג

 ענייז עכלעוו ,דלושנוא ןייז ןופ עזייווַאב עיינ טימ רעזעל םעד

 .אטנַאלטַא ןייק עזייר ןיימ רַאפ ןעמוקַאב ןעבָאה סרעיִאל

 יד ןענעוו ןעראוועג טדערעג זיא ץַאלּפ ןענידרעהירפ ַא ןיא

 -לַאטעמ םעד ןופ טעררעב רעטיײברַא רעד סָאװ ,רָאה ןעביז-סקעז

 -יברַא יד ןופ רָאּפ א .ןישַאמ ןייז ףיוא ןענופעג טָאה רעמיצ

 ןעבָאה ריס .ס'ירעמ ןיא סָאד זא ,טגָאזעג ןעבָאה ךעלדיימ רעט

 -רָאטיסילָאס רעד טָאה סָאװראפ :ענַארפ יד טלעטשענ ןעביוא

 זַא ,טסילַאיצעּפס ַא וצ ןעבענענרעביא טינ רָאה יד לארענעשזד

 ?ּפָאקסָארקימ ַא ךרוד ןעכיילגרַאפ ןוא ןעקוקַאב ייז לָאז רע
 ןופ גנוניימ רעד טימ טלעטשעגנעדירפוצ ךיז רע טָאה סָאװרַאפ

 ? ךעלדיימ רעטייברַא רָאּפ ַא

 -עגעגרעביא עקַאט רָאה יד טָאה רע זַא ,זיא טרָאװטנַא רעד

 -ופֶא םעד ,ן'סיררעה .רד וצ ,ךילמענ -- טסילַאיצעּפס ַא וצ ןעב

 יּפִא סטייהדנוזעג) דראָאב הטלעה רעד ןופ רעקימעכ ןעלעיצ

 -ַאל ס'קנערפ יו ןוא .אישזדרָאשזד טַאאטש םעד ןופ (גנולייט

 ןיא ,(?עיירט ס'קנערפ ךָאנ ןיוש) טגידנוקרע ךיז ןעבָאה סרעי

 ,ןעוועג לַארענעשזד-רָאטיסילָאס םעד וצ טכירַאב סע'סיררעה .רד
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 ןענייו רֶאה יד סָאד סטינ טביולג רע זַא
 .ס'ירעמ

 ןעגעוו רָאנ תודע ןַא ןעוועג סיררעה .,רד זיא לעיירט ן'פיוא

 סָאװ ,זייּפש יד ןופ דנַאטשוצ םעד ןעגעוו ,ךילמענ ,ןינע רעדנַא ןַא
 -עג ןעמ טָאה םעד ןופ) ןענָאמ ס'ירעמ ןיא ןענופעג טָאה ןעמ
 נָאטימ רהיא ןופ רעבירַא ןיא סע טייצ ליפיוו ןעגנירד טנעק

 םהיא יסרָאד טָאה רָאה ס'ירעמ ןעגעו  (דרָאמ םעד זיב ןעסע
 טאהעג טינ רע טָאה ,ָאלא ;טלעטשעג טינ ןענַארפ ןייק ןַאד

 ,םעד ןעגעוו גנוניימ ןייז ןענָאזוצסױרַא טייהנעגעלעג ןייק

 -ענ טינ ןע'סיררעה .רד ןעבָאה ,רעדיוו ,סרעיֵאל ס'קנערפ

 -עג ייז ףיוא ןעבָאה סוויטקעטעד יד לייוו ,רָאה יד ןעגעוו טנערפ
 יד סָאד ,ןעזיוװַאב טָאה גנוכוזרעטנוא יד זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמ

 טסואוורעד ךיז ייז ןעבָאה רעטעּפש טשרע .ס'ירעמ ןענייז רָאה

 יד ןעגעוו ןעבעגענּפָא טָאה סיררעה ,רד סָאװ טכירַאב םעד ןופ

 .רָאה

 פעיירט ן'םיוא ןינע םעד ןעגעוו ןע'סיררעה .רד טָאה יסרָאד
 ,סייק ןייז טּפאלקוצ טלָאװ טרָאװטנא ןייז לייוו ,טנערפעג טינ

 -ייז ,לעיירט םייב ןעירשענ יסרָאד טָאה ,רָאה ןעביז יד םירָאװ

 -רע טָאה עלעדיימ יד זַא עזייוַאב עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ןענ
 ןיא טראנעגנײרַא רהיא טָאה רע יו םעד ךָאנ) .קנערפ טעדרָאמ

 -עג רעטעּפש רָאה יד טָאה טטעררעב ואוו ,רעמיצ לַאטעמ םעד
 | .(ןענופ

 -ייז רָאה עכילטע יד זַא ,טכירעג ןיא גנוטּפױהַאב ס'יסרָאד

 .רד סָאד ,םעד טימ ךיז טרעלקרע ,ןעגנַאנעג ןערָאלרַאפ ןענ
 ףיוא ןעטינשוצ רָאה יד גנוכוזרעטנוא ןייז וצ טָאה סיררעה

 ענעטינשוצ יד ןהעזענ טרואק ןיא טלָאװ ןעמ ןעוו .ךעלקיטש

 טכוזרעטנוא טָאה רָאה יד זא ,ןעראוועג ךילטייד טלָאװ ,ךעלקיטש

 -ַאב סע'סיררעה ןעמוקענסיורַא טלָאװ ןַאד ןוא טסילאיצעּפס א

 ס'קנערפ ןעוו ,ָאזלא טציא .ס'ירעמ טינ ןענייז רָאה יד זא ,טכיר

 ייז ןעבָאה ,טקַאפ ןעזיד ןֹופ טסואווענ ןיוש ןעבָאה רעגידייטרַאפ

 ,עדנירג יד ןֹופ םענייא סלַא ןעלעטשוצסיורַא םהיא טיירגענ ךיז
 ,לעיירט םעיינ ַא ןעבענ טנעילק רעייז ףרַאד ןעמ סָאװראפ

 ןעבָאה ייז סָאו ,ליּפַא םעיינ םעד ןיא טקנוּפ רעטייווצ ַא
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 עגידריווקרעמ א ןעװועג זיא ,ןעניטרעפוצ ןיא ןעטלַאהעג טציא

 ַא ("ןיווק יממעל רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד רעכלעוו ,גנוקעדטנע

 דרָאמ ייווצ יד ןופ םענייא ןיא טכַאמעג לעיירט ן'כָאנ טָאה ,טסירק

 .ךעלעטעצ

 ןיא קנערפ יװ םעדכָאנ ןיוש ,גאטימכָאנ ןעסיוועג ַא ןיא

 טקוקַאב ןוא ןענַאטשעג ןיווק זיא ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןעוועג

 -עג ןיא רע ."1 רעמונ, עלעטעצ ןופ עיּפָאק עשיפַארנָאטַאפ ַא

 יא ןַאמרָאפ סלא ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ףיוא טניטפעשַאב ןעוו

 ףַארגָאטַאפ םעד ןיא ךיז טָאה רע .גנולײטּפָא לַאטעמ רעד רעב

 עצרַאװש טקרעמַאב םהיא ןיא טָאה רע םירָאװ ,טקוקעגנייא טוג

 רהעמ ץלַא ,טקוקענוצ ךיז טָאה רע רהעמ סָאו ןוא :ןעקעלפ

 ,ןהעזרעד ייז ןיא רע טָאה

 טרָאס רַאפ סָאװ ףיוא ,ןערעלקרע טשרעוצ רעבָא זומ ןעמ

 .ןעבירשעג ןעוועג זיא עלעטעצ רעד ריּפַאּפ

 ןופ ןוא ןיורב ןעוועג זיא "1 רעמונ עלעטעצ , ןופ ריּפַאּפ יד

 -לעוו ,תורוש עטקורדעג רֶאּפ ַא ןעוועג רהיא ףיוא ןענייז ןעביוא

 קנַאלב ַא) "קנעלב רעדרָא, ןַא זיא סָאד זַא ,ןעזיוועג ןעבָאה עכ

 ,גייצעג ףיוא ןעננולעטשַאב ףיוא טביירש טפעשעג ַא ןעכלעוו ףיוא

 .(לעקיטרַא רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא לַאירעטַאמ

 ייב טביילב ,סױרַא טקיש עמריפ ַא סָאװ רעדרָא ןעדעי ןופ

 ןעגנונכער יד ןעכיילנרַאפ ןענעק וצ םוא ,עיּפָאק ַא רעביא רהיא

 יז עכלעוו רַאפ ןעננולעטשַאב יד טימ וצ רהיא טקיש ןעמ סָאװ

 ,ךוסכס א סעּפע ךָאנרעד ךיז טכַאמ רעמָאט ןוא .,ןעלהָאצ ףרַאד

 ןעמ ףרַאד ,סייוו רעזעל רעד יװ ,ןעזייוו וצ סָאװ ןעבָאה יז לָאז

 ,ןילַא ךיז ןופ סױרַא ןיוש טמוק יז ,ןעביירש טינרָאנ עיּפָאק יד

 ךָאנ טגיל סנעלב םעד רעטנוא .רעדרָא םעד טביירש ןעמ תעשב

 ,עניר לעטעלב ַא קעװַא ןעמ טנייל ייז ןעשיווצ ןוא ,קנעלב אזא

 ןעמ תעשב ,ָאזלא .(ריּפַאּפ ןעליוק) רעּפייּפ ןָאברַאק עצרַאװש

 טָאה דרָאמ םעד ןופ תבש םעד ןיא וַא ,טגָאזעג תודע טָאה רע (*

 ךַאנ בלַאה םהיא טימ טדערעג ןוא סיּפָא ןויז ןיא ןהעזעג ןע קנערפ רע

 ןוא (ילנאק) רע טָאה ,גנוטּפי והַאב ס'ולנאק טיול ןעוו טייצ יד .ףלעווצ

 .רעלעק ןיא רעּפרעק םעד טרהיפעגרעטנורַא קנערפ
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 -כוב רעדעי ךיז טסורד ,קנעלב ןעטשרעביוא םעד ףיוא טביירש
 טפור עיּפָאק ַאזַא .ךיוא קנעלב ןעטשרעטנוא םעד ףיוא ּפִָא בַאטש
 ,"עיּפָאק ןָאברַאק , ןעמ

 רעד ןוא רעמונ א טקורדעגּפָא זיא קנעלב רעדרָא ןעדעי ףיוא

 .ךיוא לעטעלב ןעטשרעטנוא םעד ףיוא ךיז טניפעג רעמונ רעבלעז

 רעטשרעטנוא רעד ףיוא ןוא ,קנעלב רעדרָא ןעדעי ףיוא זיא ךיוא

 ןוא (אטנאלטא) טרָאטש רעד ןופ ןעמָאנ רעד טקורדענּפָא ,לעטעלב

 ן'טימ וצ ןעמ טביירש לייט ענירעביא יד) םוטַאד םעד ןופ לייט ַא
 ,(דנַאה

 -עלפ עצראווש יד וצ טקוקענוצ רעטנעהענ ךיז טָאה ןיווק ןעוו

 -ירד ןוא רעטייווצ רעד ןעשיווצ ןהעזעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעק

 ןעמונענ רע טָאה ,עלעטעצ דרָאמ םעד ןופ הרוש רענעבירשעג רעט

 יד טנעקרעד רע טָאה ךילדנע זיב ,סעטנַאקַאב סעּפע ןעקרעמאב

 ןיא רעכלעוו ,רעקעב ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ א ןופ טפירשרעטנוא

 -רעטסיימ סלַא ירָאטקעפ רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רעהירפ

 ,1912 ,רעבמעצעד עדנע ןעטרָאד ןופ קעװַא זיא רע) רעקינַאכעמ

 ,(דרָאמ םעד רַאפ טַאנָאמ בלאה א ןוא ייווצ
 -ַָאמ א ףיוא תורוש יד ןעשיווצ ןהעזעג ךיז טָאה ץלַא סָאד

 -עב ןיוש ןיא ךילטייד יו טנייה .עלעטעצ םעד ןופ ףַארגָאט

 -עטעצ םעד ןופ ?ָאנינירא םעד ףיוא ןעוועג טפירשרעטנוא ס'רעק
 ? לארענעשזד-רָאטיסילָאפ םייב ןענופעג ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,על

 -רעד טָאה רע .,ןָאטעג רעטיצ ַא ןע'ןיווק ייב טָאה ץראה יד

 ,זיװַאב רענרעזייא ןַא טניל טפירשרעטנוא ןעזיד ןיא זַא ,טלהיפ
 ןיא טינ ןוא רעלעק ןיא ןערָאװעג ןעבירשענ זיא עלעטעצ רעד זַא
 .טגָאזעג טָאה ילנָאק יוװ ,סיפֶא ס'קנערפ

 טָאה קנערפ תעשב זא ,טלהעצרעד טרואק ןיא טָאה ילנָאק

 -נירַא רע טָאה ,ךעלעטעצ יד ןעריטקיד וצ םהיא ןעבילקענ ךיז

 ַא ןעטרָאד ןופ ןעמונענסיױרַא ,קסעד ןייז ןיא טנַאה יד טקעטשענ
 ןעסייהעג םהיא ןוא לעטעלב ַא ןעסירעגּפָא ,("קאלב ,)) "דעּפ

 -עג ןעוועג טינ רעבָא זןיא עלעטעצ רעטנַאמרעד רעד .ןעביירש

 ןִא ב ר אק  ַא ףיוא רָאנ ,ריּפַאּפ ל?עטעלב ןעשירפ ַא ףיוא ןעבירש

 ,רעדרָא ןע טל א ןא ס'רעקע ב ןֹופ עיּפ ַא ק
 ? קסעד ס'קנערפ ןיא סָאד טמוק יוװ טנייה



 109 אמַארד קנערפ וד

 יָאד רעד ןעכלעוו ףיוא ,קנעלב רעדרָא םעד ןופ רעמונ רעד

 ןעמ טָאה .1018 ןעוועג זיא ,ןעבירשעג ןעוועג זיא עלעטעצ רעניז

 םעד ןענופעגסיוא טָאה ןעמ ןוא רעכיב עטְלַא יד ןיא ןָאטעג קוק ַא

 זיא רעדרַא רעד רעכלעוו וצ רָאטס רעד ןופ סערדַא ןוא ןעמָאנ

 ןעלעניגירַא םעד ןעמוקַאב ןעמ טָאה ןעטרָאד .ןערָאװעג טקישענ

 זיא רעדרָא רעד ןעוו ,םוטַאד םעד ןהעזענ טָאה ןעמ ןוא רעדרָא

 א םימ רהעפעגנוא ןעװעג ןיא סָאד ,ןערָאװעג ןעבעגעגסיורַא

 !דרָאמ םעד רַאפ רהָאי

 -ַאב ץלַא טָאה רע ןוא ,ן'רעקעב ןענופעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ןערָאװעג ןעבירשעג זיא "1 רעמונ עלעטעצ ,, רעד זַא --- ,טניטעטש

 רעד זַא ןוא ,רעדרָא ןעטלַא ןַא םענייז ןופ עיּפָאק ןָאברַאק ַא ףיוא

 (*.טפירשרעטנוא ןייז עקַאט זיא רעקעב ןעמָאנ

 טימ עטַאמש עטלא ןַא ןעוועג ָאזלא זיא 71 רעמונ עלעטעצ

 .רעדרָא ןעטלַא ןַא ןופ עיּפָאק-ןָאברַאק א ,ןעבַאטשכוב ענעליוק

 ם'קנערפ ןיא זַא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז ךילרעכעל םתס זיא סע

 ,סרעדרָא עטלַא ןופ סעיּפָאק-ןָאברַאק ןעניפעג ךיז ןעלָאז קסעד

 -סױרַא לָאמַא טָאה רעקינַאכעמ-רעטסיימ רענעזעוועג ַא עכלעוו

 זיא סָאד ןא ,ןעמעננָא עלייו א ףיוא רעבָא רימָאל ,ןעבעגענ

 -עלב יד ןַא ,טקרעמַאב ךיילנ קנערפ ךָאד טלָאװ .ךילנעמ ָאי

 םירָאװ ,תורוש ענעבירשעג ןופ ןעדַאילס ךיז ףיוא טָאה ?עט

 ןעלעה ןיא ןעמוקעגרָאפ סָאד ךָאד זיא ןענָאז-תודע ס'ילנָאק טיול

 ןייז טגעלפ סיּפֶא ס'קנערפ ןעוו ,עדנוטש-גָאטימ רעד ןיא ,גָאט

 ןעפרָאװעגקעװַא ?עטַאמש, יד טלָאװ רע .ןייש-ןענוז טימ לופ

 .ענייר ַא ,לעטעלב עשירפ ַא ןעמונעג טלָאװ ןוא

 יד זַא ,רָאפ ךיז טלעטש ןעמ ןעוו ,סע זיא שרעדנַא ץנאנ

 ,יזריושזד וינ ,ןַאטגניװריוא ןיא טניואוועג ןַאד טָאה רעקעב (*

 סָאװ ,סרעטרָאּפער סגנוטיוצ רעקרָאו וינ רַאפ .קרָאו וינ ןופ טייוו טינ

 ךיוא רע טָאה ייברעד .טגוטעטשַאב ץלַא רע טָאה ,טכוזַאב םהיא ןעבָאה

 ַא ווא רע .טוג ץנַאג ןע'קנערפ ןעק ךיא; :עדנעגלָאפ סָאד טגָאזעג

 רע זַא טרעהעג בָאה ךיא ןעוו .שנעמ רעליואוו ןוא רעגידנעטשנַא טסכעה

 טקורדעגסיוא בָאה ןוא ןעבירשעג םהוא וצ ךיא בָאה ,טריטסערַא ןיא

 םהיא ןענידלושַאב .וורפ ןייז טעוװ רע זַא גנוגייצרעביא ןוא גנוטסירטנע

 ."ךולרעכעל זיא דרָאמ םעד ןיא
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 ןעבָאה סנעטשרע .טנעמסייב ןיא ןעבירשענ ןעמ טָאה ךעלעטעצ

 םעד ןיא טרענלַאװעג רעמיא ןעטרָאד ךיז סעיּפָאק עטלַא עכלעזַא
 ןעוועג טינ לָאמ ןייק טנעמסייב םעד ןיא ןיא ,סנעטייווצ ,טסימ

 םעד ןענופעג טָאה ןעמ ואו ,טרָא םעד ףיוא ןוא ;גיטכיל

 -לַא ןא ןענַאטשעגנ ןיא ייברעד טנעהָאנ ואוו ןוא רעּפרעק ןעטיוט

 ַא ןיא .ל?עקנוט ץנַאג ןעווענ רעמיא ןיא ,לעשיט-ביירש רעט

 ַא ןענערב ןעטרָאד טנעלפ ,ןעוויוא ןעסיורג םעד רעביא טייז

 ריט-רעטניה רעד ןיא ?עכעל ַא ךרוד ןוא ?ערהערדזַאג רעניילק

 תמא .ןייש לעקיטש עכַאװש ַא ןעננירדניירַא גָאטייב טנעלפ

 טָאה רעדרעמ רעד .ןעוועג טינ סלַאפנעדעי ןעטרָאד זיא גיטכיל

 ןארַאפ ןענייז ריּפַאּפ םעד ףיוא זא ,ןעקרעמַאב טנעקעגנ טינ ָאזלא

 -יירשפיוא טלָאװעג טָאה רע ןעו .טפירש-ןעליוק ןופ ןעדַאילס

 ,לעטעלב עטלַא עניזָאד יד ןעמונעג רע טָאה עלעטעצ םעד ןעב

 -ענקעװוַא טָאה רע ואוו ,טרָא םעד ןעבעל ןענעלעג ןיא עכלעוו

 --- לעשיט-ביירש ן'פיוא --- םעד ףיוא טָאה ןוא ,ןברק ןייז טגייל

 ןיינ ןעבירשענפיוא טָאה רע .טפיטשילב ַא טימ ןעבירשעג

 רע טָאה ,ץַאלּפ טלהעפעגסיוא םהיא טָאה סע ןעוו ןוא ; תורוש

 עכלעוו ,ריּפַאּפ עניליב ץנַאנ ןופ ?דעּפ , עטלַא ןַא טכוזענפיוא

 ךיז ןעבָאה ןעכַאז עכלעזַא) ייברעד ךיילג ןענופעג ךיוא טָאה רע
 ערעדנַא יד ןעבירשענוצ טָאה רע ןוא ,(ןענופעג רעמיא ןעטרָאד
 .תורוש ףניפ

 -ענ ןענייז ךעלעטעצ יד זַא ,נָאט רעד יוװ רָאלק זיא סע

 .תמ םעד ןעבעל ,טנעמסייב ןיא ןעטרָאד ןערָאװעג ןעבירש

 ,לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא רעדָא ?עיירט ן'ראפ ןעוו

 טקעדטנע טָאה ןיווק סָאװ ,סָאד טסואווענ סרעיַאל יד ןעטלָאװ

 קנערפ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא רשפא ץלא טלָאװ ,רעטעּפש

 -ענ טנייה ךָאנ טלָאװ רע ןוא ןעראוועג טיירפַאב רשפא טלָאוװ

 ןעוועג ןַאד זיא בַאמ רעד םירָאװ ,"רשפא ,, ץלַא גָאז ךיא ,טבעל
 -עב קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ירושזד יד ןוא ,טנערענפיוא ױזַא

 -ענ טינ רשפא טלָאװ ןיילַא טָאנ זַא ,בַאמ םעד ןופ טסולפנייא

 ,גידלושנוא זיא קנערפ זַא ,רענעמ ףלעווצ יד ןענייצרעביא טנעק

 ס'קנערפ .ייז ןענייצרעביא ןופ ענַארפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 סרעיַאל ם'קנערפ ןעוו ,ךָאד ,טלעגיזרַאפ ןעוועג ןַאד זיא לַאזקיש
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 ןעבירשעג זיא "1 רעמונ עלעטעצ , זַא ,טסואוועג ןַאד ןעטלָאװ

 -ַאנ סָאד ייז ןעטלָאװ ,עיּפָאק-ןָאברַאק רעטלַא ןַא ףיוא ןערָאװעג

 סייק ןייז ףיוא ןעבָאה ייז ,טרואק ןיא טכַארבעגרָאפ ךילריט

 ןעטכַארטַאב ןֹוא ןעקוקַאב רעבָא .ןעטפערק עלַא טימ טיײברַאעג

 ןיא ןָאטעג סיוועג לַאפ ַאזַא ןיא טלָאװ ןעמ יו ךעלעטעצ יד

 -עגפיורַא טינ קנַאדעג ן'פיוא רָאנ ייז זיא ךאז אזא ,קרָאי וינ

 יד ןעבירשעג טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה ילנָאק ,ןעמוק

 קנערפ םהיא טָאה סָאד זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע ; ךעלעטעצ

 םעד ןענעוו רעבָא ,טנעקיילעג סָאד טָאה קנערפ ןוא ,טריטקיד

 .ןעװעג טינ ךוסכס ןייק זיא ןעבירשעג ייז טָאה ילנָאק זַא ,טקַאפ

 -ניא טינ רהעמ ךעלעטעצ יד טימ ךיז סרעיִאְל יד ןעבָאה ,ָאזלַא

 ,טריפערעט

 -ןעביוא םעד ןופ ןערָאװעג טכַאמענ זיא סָאװ ,גנורעלקרע יד

 ןיא ,רעדנַאזקעלַא ,א ירנעה ,רעיאְל ןעשידיא ןעגנוי ןעטנָאמרעד

 -טסכעה ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ךעלעטעצ יד ןופ טשּפ םעד וצ נוצַאב

 יד ןזיא ,ןעזיװַאב טָאה רע יו םירָאו .גנוקעדטנע עניטכיוו

 ,"שטיוו טיַאני רעטרעוװ ייוצ יד :עשרענענ טכע ןַא ךַארּפש -

 טימ ןעלעטש ,שלַאפ ץנַאג טשטייטעג רעהירפ טָאה ןעמ עכלעוו

 -עגנייא סרעגענ יד ייב ןיא רעכלעוו ,ןעביױלגרעבַא ןַא רָאפ ךיז

 ןעסייו םעד ,ןע'קנערפ .ןעטייצרַאפ רָאנ ןופ ךָאנ טלעצרָאװ

 -נייא טנעקעג טינ רעטרעוו עזיד ןעטלָאװ ,ןילקורב ןופ ןַאמנעגנוי

 .ןעֶלַאפ

 -יא עטסטלע יד ןופ ענייא ןופ ןהוז רעד ןזיא רעדנַאזקעלַא

 -שיזעגוטרָאּפ ַא ןופ טמַאטש רע .,הטוָאס רעד ןיא סעילימַאפ עשיד

 .שנעמ רעדנעקנעד ,רעטעדליבעג ַא זיא ןוא החּפשמ רעשידיא

 עגיטכיר יד טינ ןעמוקַאב ךעלעטעצ יד זַא ,טקרעמַאב טָאה רע

 טָאה גנוכוזרעטנוא רעד ןופ טייצ רעד ןיא זַא --- טייקמאזקרעמפיוא

 ,ךילכעלפרעביוא ץנַאג טכַארטַאב ייז לַארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד

 -נָאשעג טינ ךיוא ייז ןעבָאה ןעטַאקָאװדַא ס'קנערפ וליפַא זַא ןוא

 -ַאב ןעמונעג ייז רע טָאה .טײקמַאזקרעמפיוא ענירעהעג יד ןעק

 רע זַא ,ןעווענ זיא טָאטלוזער רעד ןוא ,ןערידוטש ןוא ןעטכַארט

 .טשּפ ןעניטכיר רעייז טימ טשטייטרַאפ ייז ךיילג טָאה

 ןעבָאה ,ןעבענעג טָאה רעדנַאזקעלַא סָאװ ,ןעגנורעלקרע יד
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 אטנאלטא ןיא בָאה ךיא .,טײקמַאזקרעמפיוא עניימענלַא ןעניוצענ
 -נענילעטניא ערעדנַא טימ ןוא רעיִאל ןעכילטסירק ַא טימ טדערענ

 טסייה "שטיווטיאנ, זַא ןעבעגענוצ ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטסירק עט

 ןוא ,עלעטעצ םעד ןיא ןעבירשעגנ זיא סע יװ יױזַא ?עפייווצ ןהָא

 ,רעטעּפש) ןעבױלגרעבַא ַאזַא ןַארַאפ עקַאט זיא סרענענ יד ייב זַא

 ןענעוו ןָאנַאװ ןיימ ןיא ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןייק קירוצ גידנערהָאפ

 .טייטס רעדנַא ןַא ןופ רענרעדָאס ןעסייו א טימ טסעומשעג םעד

 רע .ןעבױלגרעבַא ןעניזָאד םעד ןופ טסואווענ ךיוא טָאה רע

 אטנאלטא ןיא םענייק זיא רעהירפ סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה

 (הפשכמ) "שטיוו, עקַאט טניימ "שטיוו} זא ,ןעלאפעגנייא טינ

 ."ןַאמשטַאװ, ַא טינ ןוא

 עניטכיוו ערעדנַא רָאַּפ ַא טכַאמענ ךיוא טָאה רעדנַאזקעלַא

 ןעטקנוּפ ערעדנַא ןענעו ןוא ךעלעטעצ יד ןענעוו ןעגנורעלקרע
 -ָארב עלעיצעּפס ַא ןעבענעגסיױרַא טָאה רע .סייק קנערפ רעד ןיא

 ןוא ןעזעלענגרעביא רהיא בָאה ךיא .,סייק רעד ןעגעו ערוש

 םעד ןענעוו ןעכערּפשעג ןיא טכַארברַאפ טייצ ?יפ םהיא טימ בָאה

 ,סעצָארּפ

 םעד וצ ליּפַא םעד רַאפ סייק יד טניטרעפעג טָאה ןעמ תעשב

 לייטנא ןעדַאלעגנייא ן'רעדנַאזקעלַא ןעמ טָאה טכירעגנ ןערעכעה
 ןיא טגילײטַאב ךיז טָאה רע .גנוגידיײטרַאפ רעד ןיא ןעמענ וצ

 ייברעד טָאה רע ןוא .ךיוא סליּפַא ענידרעטייוו רַאפ טייברַא רעד

 ,(*טליּפשעג עלָאר עניטכיוו ַא
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 --- .תמא םעד ןעגָאז ןיוש געמ ןעמ --- .שינערעקרעביא ןַא
 שַאמ-שימ א --- .קירוצ ןוא ןיה הדומ ךיז זיא ןעמ

 .ימיסילבוּפ -- .ןעגיל ןוא תמא ןופ

 רעד ,ןוָאר שזדָאשזד זַא ןערָאװעג טנַאקַאב זיא סע ןעוו

 גנודלעמ יד טָאה ,דלוש ס'קנערפ ןיא טלעפייווצ ,רעטכיר לעיירט

 -עטניא יד ףיוא ךילכעזטּפיוה ,קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג

 ןעטפ םעד ןופ ליוהט ןעזיד ףיוא טיײברַאעג בָאה ךיא תעשב (*

 ןיימ ךיא בַאה ,רעטעּפש רהָאי ןהעצכעז טסויה סָאד ,"רעטעלב , דנַאב

 ןעועג זיא רע ןוא ,ףירב ךרוד טױנַאב םהוא טימ טפַאשטנַאקַאב
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 ןעשנעמ להָאצ עשביה ַא .ננורעקלעפַאב רעד ןופ ?ייט ערעטנעגיל
 ס'ילנָאק זַא ,טלהיפעג ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טייצ עצנַאג יד ןעבָאה

 -רעד רעבָא סָאד ןעבָאה ייז ,?כש ן'פיוא טינ ךיז טנעל השעמ
 ןע'קנערפ רַאפ טרָאװ ַא ןעגָאזוצסױרַא םירָאװ ,ךיז ןיא טקיטש
 ,טסואוורעד ךיז טָאה םלוע רעד רעבָא טניז ,הנכס ַא ןעוועג זיא

 -ַאב ןעמ טָאה ,להיפעג ַאזַא ךיוא טָאה ןיילַא ןואר שזדָאשזד זַא

 טָאה ,סנעטסנינייו ,טניירפ עטנעהַאנ טימ ןוא טומ רהעמ ןעמוק
 ןע'קנערפ רַאפ לעיירט םעיינ ַא ןופ ענַארּפ רעד ןעגעוו ןעמ
 טרעדילגעגרעדנַאנרַאפ טָאה ןעמ ,ןָאט םעיינ ַא ןיא טסעומשעג

 ,ןעכורּפשרעדיװ ףיוא ןעזיוועגנָא ,תוישק טנערפענ ,עטכישעג יד
 .ןעטייהלעצנייא עכילביולננוא ףיוא

 קנערפ רעד ןיא סערעטניא רעד זיא ,ןעטַאטש הטרָאנ יד ןיא

 -ענ ןיא סע םירָאװ ,ןעסקַאװעגסיוא קרַאטש לעיירט ן'כָאנ סייק

 ליסנעּפ רעד ןופ טנעדנעטנירעּפוס רעד זַא ,גנַאלק ַא ןעסקַאװ
 ןעמוקַאב סעצָארּפ ןייז טָאה םעד ןופ .נידלושנוא זיא ירָאטקעפ

 ןערָאװעג זיא סייק רעד וצ גנוהיצַאב יד ןוא .םינּפ רעדנַא ןַא רָאג
 ןינע םעד טָאה ןעטַאטש ענעי ןופ עסערּפ יד .ערעדנא ןַא רָאג
 ײטנַא ןַא ןופ ,רעהירפ יו ץַאלּפ רחעמ ךס ַא ןעבענּפָא ןעמונעג

 ןעטרָאד ןעמ ןזיא ייצילַאּפ קנערפ-יטנַא ןַא ןופ ןוא בַאמ קנערפ

 וצ ןעפָא טַאהעג ארומ טינ ןעמ טָאה ;ןעוװעג טינ טריזירָארעט
 -יּפסנָאק ַא ןופ ןברק ַא טינ זיא קנערפ ביוא ,ענַארפ יד ןעלעטש

 ? עיצַאר
 ,קרָאי וינ ןופ ךילכעזטּפיוה ,הטרָאנ רעד ןופ ןעננוטייצ יד

 ךיז ןעמ טָאה ייז ךרוד ןוא ,ךיוא הטואס רעד ןיא ןעזעלעג ןערעוו

 ףיוא טכַאמ סייק קנערפ יד קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ טסואוורעד

 ןעגעו גנוניימ עשיאיײטרַאּפמוא ןא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ

 ,סייק רעד
 רע זַא ,גנורעלקרע ס'ןואר שזדָאשזד טימ ןעמַאזוצ סָאד

 טָאה ,רעדרעמ רעד זיא קנערפ סָאד טנייצרעביא טינ ןזיא ןיילַא

 ַא ףיוא ןעטרָאװטנַא טימ ןיוז וצ גיפליקתַאב רוס גונעג ךילדניירפ

 .ןעלַאירעטַאמ עגיטכווו טומ ןוא ןעגנורהעלקרע טימ ,ןעגַארּפ עהוויר

 ,ןעמייקגירעווש עגינייא ןערָאװעג טגימייזַאב ןענייז עציטש ןייז קנַאד ַא

 .געו ןיא ןענַאמשעג רעהירפ רימ ןענייז עכלעוו
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 -ןַאלטַא עליפ ןיא שינערעקרעביא עליטש ַא ןעפַאשעג זייווכעלסיב
 .תוחומ רעט

 טָאה ,ַאטנַאלטַא ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,1914 ץרעמ ןיא

 עכיוה ךילמיצ ַא טכיירגרעד ןיוש שינערעקרעביא עניזָאד יד

 -רַאפ ןעטרָאד בָאה ךיא סָאװ ,ךָאו רעד ןיא דארג ןוא ,חנרדמ

 טביולרע ךיז ןיוש ןעגנוטייצ עניטרָאד רַאַּפ ַא ןעבָאה ,טכַארב

 ןיא לעיירט ס'קנערפ זַא ,םירובד ענעפָא טימ ןעמוקוצסיורַא

 ןַא ןעבָאה עכלעוו ןעדנעטשמוא רעטנוא ןערָאװעג טרחיפעג
 םיחלג עניטכיוו ;טכַאמעג ךילגעמנוא טקידרעוװ ןעשיאייטרַאּפמוא

 םעד ןיא תושרד ןעטלַאהעג סעשטריושט ערעייז ןיא ןעבָאה
 םעיינ ַא ןעבָאה ףרַאד קנערפ ביוא ענַארפ יד ןוא ,ןניז ןעניבלעז

 .ןערָאװעג טריטוקסיד ןעפָא זיא לעיירט

 עצנַאנ ַא ןוא ,גנומיטש עיינ ַא ןעפַאשענ טָאה ץלַא סָאד

 ייֵציִלֲאפ רעד טנידענ ?עיירט ן'פיוא ןעבָאה סָאװ ,תודע עהייר

 ייז זַא ,ןייז וצ הדומ ךיז טומ ןעמוקַאב ןעבָאה ,ןע'קנערפ ןענעג
 ןיא טרעלקרע ייז ןעבָאה ױזַא .טגָאזעג ןעגיל לעיירט םייב ןעבָאה

 ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,(טנעמטייטס רענערָאװשעג ַא) טיוויידיפַא ןַא
 .סרעיאל ס'קנערפ רַאפ טכַארבעג

 םעד ןוא ייצילָאּפ רעד ןופ רעגַאל רעד ,רעגַאל רעדנַא רעד

 טימ ןעציז ןעבילבענ טינ ךיוא רעבָא זיא ,לארענעשזד-רָאטיסילָאפ

 הדומ ךיז ןעבָאה סָאװ יד ןופ לייט ַא ןוא ;טנעה עטנעלענפיונוצ

 -לעוו ,ןָאססעל א טגָאזעגרעביא לעיירט םייב ןענָאה ייז זַא ןעוועג
 -רעד ןעבָאה ,טלענקעגניירַא ייז ןיא ןעבָאה סוויטקעטעד יד ןעכ

 עיינ טכַאמעג ןעבָאה ייז .קירוצ ףיוא "ןעווענ הדומ , ךיז ךָאנ

 סטיוויידיּפַא עטשרע ערעייז ןיא טהעטש סָאװ ץלַא זַא סטיוויידיפַא

 ןעוועג זיא לעיירט םייב ןעגָאז-תודע רעייז זַא ןוא ,ןעניל ַא זיא
 רַאנָאז ןעבָאה רעכַאמ טיוויידיפַא טרָאס ןעזיד ןופ עגינייא ,תמא

 ןיא סע ןעוו סרעיִאל ס'קנערפ טימ ןעבָאה ייז זַא ,טנעקיילעג

 ,טדערעג

 -קירוצ ןעבָאה עכלעוו ,עכלעזַא גונעג ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 ןעבָאה עכלעוו ןוא ,ןעננוטּפיוהַאב קנערפ-יטנַא ערעייז ןעגיוצעג

 יד ןענייז ייז "ןעדייררעביא, רעדױו .ןעטלַאהעג םעד ייב ךיז

 ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ ןיוש םוויטקעטעד



 05 אמַארד קנערפ וד

 ,ןע'קנערפ רַאפ תודע עיינ ןעזיווַאב ךיוא ךיז ןעבָאה סע

 ,ןעגיושעג לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ

 ןופ רעבָא .ייצילָאּפ רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןעבָאה ייז לייוו טושּפ

 סטיוויידיפַא יד ייב טסעפ ןעבילבעג עלַא טינ ךיוא ןענייז עזיד -

 ייב טָאה יײצילַאּפ יד .ןע'קנערפ רַאפ טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ

 -קנערפ ערעייז ןופ גנונעקיילּפָא ענערָאװשעג א ןעגָארקעגסױרַא ייז

 רעבָא ןיא עכלעזַא ןעלַאפ ענינייא ןיא .סטיוויידיפַא עניטסניג

 ןעוועג זיא םיוויידיפַא רעטשרע רעייז זא ,ןהעז וצ ןעוועג טכייל

 | ,רע'תמא ןא
 -תודע ןייז זַא ןעוועג הדומ טָאה סָאװ רערעדעי טינ טייוו

 ךיז טָאה סָאװ רעדָא ,שלַאפ ןעוועג זיא ןע'קנערפ ןעגעג ןענָאז

 ןעוועג זיא ,תודע קנערפ רעיינ ַא סלַא ןעזיוװַאב לעיירט ן'כָאנ

 עשביה ַא רעבָא .עיצַאטוּפער עטקעלּפַאבמוא ןַא טימ ןָאזרעּפ ַא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא תודע עיינ רעדָא עטלַא עכלעזַא ןופ ?הָאצ

 .ןעשנעמ עטרעווסנעביולג ןוא עגידנעטשנַא גידנעטשלָאפ

 ן'תמא ענערָאװשעג ןופ רעטנָאלּפ ַא ןעמוקעגסיױורַא זיא סע

 ןעטייווצ ,, ַא ןופ ןוא ךיז ןייז הדומ ןופ ; סנעגיל ענערָאװשעג ןוא

 ןעועג זיא "ךיז ןייז הדומ , רעטשרע רעד זַא "ךיז ןייז הדומ

 ןעלייטרוא וצ ןעוועג רעווש זיא ןעלַאפ ענינייא ןיא ,רקשו בזכ

 תעשב יצ ,ןערָאװשעג שלַאפ טָאה רעכַאמ-טיוװיידיפַא רעד ןעוו

 רע תעשב יצ ,רענגיל ַא זיא רע זַא ?ןעוועג הדומ , ךיז טָאה רע

 .ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע סָאװ רַאפ טַאהעג הטרח טָאה

 "נוא רעד ןעגעוו גנוקרעמַאב ַא ךיז טרעדָאפ טקנוּפ ןעזיד ייב

 -שרע .הטואס רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ?ייט רעדנעפסיוו

 טדערעג ןעבָאה רימ ןעוו ,טקרעמַאב ןיוש ןעבָאה רימ יו ,סנעט

 -עסערג א הטואס יד טָאה ,ןעטראד עינָאלָאכיסּפ-באמ ןענעוו

 יז ןוא ;הטרָאנ יד יו ןעשנעמ עדנעסיוונוא טנעצָארּפ ןער

 ןעזעל טינ ןענעק סָאװ עסייוו לעסיב עשביה ַא רַאנָאז טָאה

 -ַאטש הטרָאנ יד ןיא זיא עכלעוו ,גנוניישרע ןא --- ,ןעביירש ןוא

 טרָאװ םעד רעטנוא ןעכיירטש רימ) .טייקכילנעמנוא ןַא טעמב ןעט

 ןענייז ןעביירש ןוא ןעזעל טינ ןענעק סָאװ סרעגענ ?ייוו ,"עסייוו,

 ןעמ טניפעג ,סנעטייוצ .(ךָאז עכילנהעוועג א הטואס רעד ןיא

 טנעצָארּפ ןערעסערג א סרענרעדָאס עדנעסיוונוא יד ןעשיווצ
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 ןוא ,הטרָאנ רעד ןופ ןעסַאמ יד ןעשיווצ יו ןעשנעמ עניניזטכייל

 -ראװש יד טפערטעבנא סָאוו .עסייוו יד ףיוא רעדיוו טהעג סָאד

 טניואוועגוצ יױוזַא ןוא ניניזטכייל יױזַא בור סָאד ייז ןענייז ,עצ

 .רעדניק עניילק יװ ,טייהיירפ ןעבעג וצ עיזַאטנַאפ רעייז

 עסיורג ַא ןעוועג זיא סייק קנערפ רעד ןיא תודע יד ןעשיווצ

 ַאזַא ןעדיירוצרעביא ןוא ןעקערשוצרעביא ,ּפיט ןעזיד ןופ ?הָאצ

 ןענרָאמ ןוא יױזַא ןענָאז טנייה ןעק רע .רעווש טינ זיא תודע

 .קירוצ ןעילוקרעביא ךיז ןענרָאמרעביא ןוא ,טרעקרַאפ טקנוּפ

 רעד ואוו ,ןעלַאפ עכלעזַא נונעג ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 רוטַאנ רעד ןופ ןיא ,"ןָאטענ הבושת , שלאפ טָאה סָאװ ,תודע

 -ַאכ ,רעניניזטכייל ןייק טינ ךיוא ןוא רענניל ןייק ןעוועג טינ

 ןעװענ ןעננואווצענ םושּפ ןיא רע .שנעמ רעזָאלרעטקַאר

 נעט עכילטע טימ טגנָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןענעקייל וצ

 ייֵצילאּפ יד ןענלָאמפ ןעשיווצ ענַארפ ַא ןעוועג זיא'ס .רעהירפ

 ןוא תמא םעד ייב ךיז ןעטלַאה רעדָא ,תמא םעד ןענעקייל ןוא
 .רהיא ןופ ןערעוו טגלָאפרַאפ

 טציירענ טכייל טרעוו עסַאמ עניניזטכייל יד :ךַאז ַא ךָאנ

 וצ ,ןעננוטייצ יד ןיא ןעמָאנ םעד ןעבָאה וצ ,יטיסילבוּפ ןופ
 רעכלעוו ןענעוו ,סייק רעלענָאיצַאסנעס רעד ןיא עלָאר ַא ןעליּפש

 רעטרעדנוה ןעניוצעגנ טָאה םעד וצ --- ,זיוה ןעדעי ןיא טדער ןעמ

 ייֵצילַאּפ רעד ,ענהיב רעד וצ רעדניק טהיצ סע יוװ יױזַא ,ןעשנעמ

 -ייו טינ ןוא ; תודע ןעגירק וצ ןעוועג רעווש טינ רעבירעד זיא

 רעבלעז רעד בילוצ ,ןעבָאה ,ןעיורפ ךילכעזטּפיוה ,ןעשנעמ נינ

 סטנעמטייטס ןעבַאמ וצ ןעגָאלשענרָאפ ?עיירט ן'כָאנ ,עכַאזרוא

 .ןע'קנערפ ראפ
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 -ַאירטַאּפ רעלַאקָאל -- .םיאנוש ס'קנערפ ןופ רענַאל םעד ןיא
 ןעטסירק יד ןעגעג טגינייארַאפ ןעדיא עלַא ןענייז --- .םזיט

 .לעקיטרַא-טייל רעשיטסירעטקַארַאכ ַא -- 4 הטואפ רעד ןופ

 ס'קנערפ ןופ רענַאל םעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןַאד זיא סָאװ
 יד זַא ,ןהעזענ ןעבָאה סוויטקעטעד יד ןוא יסרָאד ןעוו 4 םיאנוש
 םעיינ ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיז טמענרַאפ גנוניימ עכילטנעפע
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 ןע'קנערפ טלָאװ ןעמ ןעוו .ןעקָארשרעד ךיז ייז ןעבָאה ,?עיירט
 רעגיטשרוד-טולב רעד טָאטשנָא ןוא ?עיירט םעיינ ַא ןעבעגעג

 טלָאװ לעיירט ןעטשרע םעד טלעגנירעגמורַא טָאה סָאװ גנומיטש
 רַאפ טלָאװ ,תמא םעד ןהעגרעד וצ שנואוו רע'תמא ןַא טשרעהענ

 ."גידלושנוא , טקידרעװ א ןעמוקַאב וצ טכייל ןעוועג סרעיִאל יד

 רעזיד זַא ןוא רעדרעמ רעד ןיא ילנָאק זַא ,ןעסייה טכָאװ סָאד

 "עד יד טרהיפעג טייצ עצנַאג יד טָאה רענענ רעטקעלפַאב-טולב

 םעד ןוא יײצילָאּפ רעד רַאפ .זָאנ ן'רַאפ ן'יסרָאד ןוא סוויטקעט

 ןופ ענַארפ ַא ןעװעג טעמכ סָאד ןזיא לארענעשזד:רָאטיסילַאפ

 .טיוט ןוא ןעבעל

 עינרענע עשירפ ַא טימ ןַאד ייז ןעבָאה טפינ-ןענעג סא

 עניזיר ןעבינ אקירעמא ץנַאג ןופ ןעדיא זא ,ןעגיל םעד טיירּפשרַאפ

 -ערעהוצנָא ןעבענעג טָאה ןעמ .ןע'קנערפ ןעװעטַאר וצ ןעמוס

 א רַאפ עמיטש ןייז ףיוא טביוה סָאװ טסירק רעדעי זַא ,שינ

 .טפיוקענרעטנוא ןיא ?עיירט םעיינ

 ענייז ןופ עליפ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה סיפָא ס'יסרָאד ןעוו

 ןוא ,ןעגיל טגָאזעג ןעבָאה ייז זא ,ןעוועג הדומ ךיז ןעבָאה תודע

 יד ןענייז ,ךיוא תודע עיינ עניטכיוו טָאה גנוגידייטרַאפ יד זַא

 ענעדישרַאפ יד טימ ."יזיב, ןעראוועג סוויטקעטעד עשיטדָאטש

 -ריוו וצ טכוזעג ייז ןעבָאה ,טגנָאמרַאפ ייצילָאּפ יד סָאװ ןעלטימ

 -ייטרַאפ רעד ראפ סטיוויידיפַא טכַאמעג ןעבָאה סָאװ יד ףיוא ןעק

 עכילדניירפ טימ רעדָא ,סעקנושַארטס עמאזיורג טימ ןוא גנוגיד

 ןיא ַײז ןעבָאה ,ןעמַאזוצ ןעלטימ עדייב טימ רעדָא ,ןעגנוגָאזוצ

 ןיא רעבעג-טיוידיפא רעד ואוו .גלָאפרע טאהעג ןעלַאפ עליפ

 ףיוא גנירג ,שנעמ רעטלעקיווטנענוא רעזָאלרעטקַארַאכ ַא ןעוועג

 סויטקעטעד יד ןעבָאה ,העובש רעשלַאפ ַא ףיוא ןוא ןעניל ַא

 יו ,עכלעזַא ןוא .עבאנפיוא ערעוש ןייק טאהעג טינ סיוועג

 .ךס א ןעוועג ןענייז ,ןחעזענ ןעבָאה רימ

 ןופ עיצַאטינַא רעכילדימרענוא רעד ךרוד :םעד ץוחא

 ןעסקאוועגסיוא ַאטנַאלטַא ןופ ןעסַאמ יד ייב ןיא ייצילָאּפ רעד

 זיא סע ןעוו וליפַא ,ןע'קנערפ ןעגענ ןענָאז תודע זַא ,להיפעג ַא

 ןעטונ םעד רַאפ ניטכיוו זיא סָאד זַא ;הוצמ א זיא ,ןעניל ַא

 ַאטנַאלטא ןזַא ןעניימ טינ ןעמ לָאז .טרָאטש רעד ןופ ןעמָאנ
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 ןעמ לָאז ןוא !ןעשנעמ ןענידלושמוא ןא הילת רעד וצ טקיש

 -רַאפ ַאטנַאלטַא ןופ םלוע םעד ןעק רענינ א זַא ןעניימ טינ ךיוא

 !ּפָאק םעד ןעהערד

 סָאװ ,גנוניימ רעד ףיוא ךילדניפּפמע ןענייז סרענעדָאס יד

 סייק קנערפ יד יוװ ױזַא .ייז ןענעוו ןעבָאה ןעדנעגעג ערעדנַא
 טָאה ,דנַאל ןעצנַאנ ןרעביא טיײקמַאזקרעמפיוא ןעגיוצעג טָאה
 ןופ ?םזיטָאירטַאּפ ןעלַאקַאל, םעד ןיא טשטיײטעגניירַא ןעמ

 ןעצנַאנ םעד ןופ ןוא טדָאטש רעד ןופ ערהע יד זַא ,ַאטנַאלטַא

 לָאז דלוש ס'קנערפ ןעגעוו סָאד ,טרעדָאפ אישזדרָאשזד טַאַאטש

 .ןייז טינ לעפייווצ ןייק

 -ךנייפ ייווצ ףיוא ןערָאװעגנ טלייטוצ ןזיא גנורעקלעפאב יד

 ןיא סע ."קנערפ-יטנַא, ןוא "קנערפ-ָארּפ; --- ןערענַאל עכיל

 ןופ טייצ רעד ןיא ךיירקנַארפ ןיא ענַאל רעד וצ ךילנהע ןעוועג

 ףיוא טלייטוצ ןעוועג זיא דנַאל ענעי ןעוו ,?ובלב סופיירד םעד

 ןוא .ןערַאסופיירדײטנַאה :;םידדצ עשירענגעג-רעטיב ייווצ

 קנערפייטנַא יד זַא ,טגָאזעג ןעביוא ןעבָאה רימ .,"ןערַאסופיירד,

 .טפַארק עכילדנייפ ַא םתס סלַא טכארטעב ןע'קנערפ טָאה עסַאמ

 גידלוש ןיא רע וצ ענַארפ יד ןעוועג גיטכיוו טינ ןיוש ןזיא רהיא

 ןעגעג טפמעק סָאװ אנוש ַא ןערָאװעג רהיא ייב זיא רע ,טינ וצ

 ,ןײמעגלַא ןיא הטוַאס רעד ןופ ןעמָאנ ןעטונ םעד ןעגעג ןוא רהיא

 .גירלוש, :לעטרעװ, רעד ןערָאװעג רעלוּפָאּפ ןיא טסיזמוא טינ

 רענעי ףיוא ןעקיש ןעדיא םעד ןומ ןעמ ,נידלושנוא רעדָא

 ."טלעוו

 וצ םהיא ,דנָאפ ןעניזיר ַא ןעלמַאז ןעדיא זַא גנַאלק רעד

 "עג עסַאמ רעדנעסיוונוא רעד ייב טָאה ,הילת רעד ןופ ןעװעטַאר

 -רַאפ ןענייז אקירעמַא ןופ ןעדיא עלַא זַא ,קורדנייא ןא ןעפַאש

 ,ױזַא ביוא .הטואס רעד ןופ ןעטסירק עסייוו עֶלַא ןענעג טנינייא
 וצ גידלוש זיא רע וצ ,ןעגנעה יַאדוא ןע'קנערפ ןעמ ףראד

 ןיא רע זַא "ןעזיײװַאב, םעד טימ ןוא םהיא ןעגנעה -- טינ

 ' .נידלוש ָאי

 ןופ םענייא ןיא טקירדעגסיוא קנַאדענ ןעזיד בָאה ךיא ןעוו

 -עמוא ןַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,ןע'קנערפ טימ ןעסעומש עניימ
 :לעכיימש ןעניט
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 וצ סָאד ךיז טבילק רהיא .סיוא סע טהעז ױזַא ---

 ? ןעביירש
 סָאד לָאז ךיא טינ ?יױו רע זַא ןהעז טנעקעג בָאה ךיא

 ןעדָאש רהעמ ןָאט טנעקעג סָאד טָאה ננוניימ ןייז טיול .ןעביירש

 .סטוג יו

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,ןעביירש טינ סָאד ךיא לעװ ,ונ ---

 רךימ ןוא יירפ ןעצנַאנ ןיא ןייז ןיוש טעוװ רהיא ןעוו רעטעּפש ---

 ,ןעביירש סָאד ךיא לעװ ןַאד ,ןעטונ וצ ןענַאמרעד ץלַא ןעלעוו

 .ןָאטעג לעכיימש ןעכילדניירפ ַא טָאה רע
 8 א א

 א ,(ףַארנעלעט רעכילנעט רעד) ?ףערגעלעט ילייד , רעד
 ,אישזדרָאשזד ,ןָאקיימ טדָאטש רעד ןיא טניישרע סָאװ גנוטייצ

 ןופ ןערהָאמּפָא ןיימ ךָאנ געט טכַא ,ץרעמ ןעט26 םעד טָאה

 סייק קנערפ רעד ןעגעװ ל?עקיטרַא טייל ַא ןיא -- אטנַאלטַא

 : טגָאזעג

 ןיא (תועט) קייטסימ ַא ןערעװו ןעגנַאגעב לָאז סע ביוא,
 -עב וצ ןעוועג סָאד טלָאװ ,ןעבעל ןעכילשנעמ ןייא וצ גוצעב

 ַאזַא ןהעגַאב לָאז ןעמ ןַא ,רעסעב רעבָא זיא סע .ןערעיוד

 -כעלש ַא ןעמוקַאב לָאז םעטסיס-ץעזעג רעזנוא רעדייא ,קייטסימ

 ,ןעמָאנ ןעט
 ןיא טשּפ ןייז ,שוריּפ ןייק ןיא טינ ךיז טניטיונ ץיטָאנ רעד

 ןעמ ףרַאד ,גידלושנוא זיא קנערפ ביוא :ךַאפנייא ןוא רהָאלק

 םעד ןעגיטעטשַאב טעוװ סָאד םירָאװ ;ןעגנעה ץְלַא םהיא

 ירעמ ןופ רעדרעמ רעד זיא רע זַא טכירעגנ רעזנוא ןופ ?ייטרוא

 ייב ןַא ןעגָאז ןעמ טעװ ,יירפ ןהעגסיורַא לָאז רע ןעוו .ןענייפ

 .ןעשנעמ ןעגידלושנוא ןא ןעמ טלייטרוארַאפ זנוא
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 טמוק סנריוב .שזד םַאיליװ וויטקעטעד רעקרָאי וינ רעד

 .םייק קנערפ יד ןעשרָאפסיױא

 ןעבָאה טיילסטפעשעג עטנאקעב ס'קנערפ ןופ עכילטע
 .שזד םַאיליװ וויטקעטעד ןעטמירַאב טסלָאמַאד םעד ןעדַאלעגנייא

 ןעשרָאפסױא ןוא ַאטנַאלטַא ןייק ןעמוק וצ קרָאי וינ ןופ סנריוב
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 רע זַא ןעוועג זיא ךַאמּפָא רעד .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד

 טעװ רע ביוא .גנוכוזרעטנוא עשיאייטרַאּפמוא ןַא ןערהיפנָא לָאז
 ןעטכירַאב סָאד רע לָאז ,רעדרעמ רעד זיא קנערפ זַא ןעניפעג

 .טייקבילטנעפע רעד רַאֿפ

 ןופ טינ ןיא סנריוב יו יױױזַא זַא ,טביולגעג ןעבָאה ייז
 ןעגיטרָאד םעד רַאפ ןעבָאה ארומ טינ רע טעװ ,ַאישזדרָאשזד

 ןעקָארשרענוא ,גיטכירפיוא טיײברַא ןייז ןָאט טעוו רע ןוא באמ
 .ךילדנירנ ןוא

 טּפיוה רעד ןעווענ סנריוב זיא רעהירפ רהָאי ענינייא טימ
 רע .,ייצילָאּפ רעקרָאי וינ רעד ןופ גנוליײטּפָא וויטקעטעד רעד ןופ

 ,רעטעּפש ןוא ,דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז טָאה
 -עג רע טָאה ,טמא ןעֶלעיציפָא ןייז ןעבענענפיוא טָאה רע ןעוו

 .ָארויב וויטקעטעד עטַאוװירּפ ַא טעדנירג

 ענייז ןופ רֶאֹּפ ַא טימ ַאטנַאלטַא ןייק ןעמוקעג זיא רע

 .טייברא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,סוויטקעטעד עטסעב
 וצ ,ןעוועג זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעכַאז עטשרע יד ןופ ענייא

 רעלָאד דנעזיוט ףניפ ןופ (הנתמ ,זירּפ) זירּפ ַא ןעזייטרעװדַא
 קנערפ זַא עזייואב עדנענייצרעביא ןעננערב טעװ סָאװ ,םעד וצ
 .ןעבעל גידנעטשנאנוא ןא טרהיפענ טָאה

 תודע רועיש ַא ןהָא טכַארבענ טָאה יײצילַאּפ רעטנַאלטַא יד

 דנעזיוט ףניפ יד ףיוא ךָאד .טײקשילַארָאמנוא ס'קנערפ ןעגעוו

 טינ רענייק ךיז טָאה ןעגָאלשעגרָאפ טָאה סנריוב סָאװ רעלָאד
 עקַאט טרעדָאפ סנריוב זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ .ןעפורענּפָא
 ןערַאנ זַא ןוא ,סנעניל טינ ןוא ןעטקַאפ -- עזייוַאב ע'תמא

 ןעטקַאפ ןייק ןוא .ןענעק טינ ןעמ טעוװ וויטקעטעד ןעטינענ ןעזיד

 .ןעווענ טינ טלעוו רעד ףיוא זיא ָאװטסיַאטלוה ס'קנערפ ןענעוו

 טירש ןוא טירט ףיוא סנריוב טָאה גנוכוזרעטנוא ןייז ןיא

 ייֵציִלאּפ רעטנַאלטַא יד סָאװ ןעגנולכיורטש ןָא ןעסיוטשעגנָא ךיז
 ןעווענ טינ ןיא ייצילַאּפ יד ןוא .טלעטשענרעטנוא םהיא טָאה

 עטַאוירּפ רעדנעזיוט .טרעטשענ םהיא טָאה סָאװ עניצנייא יד
 םהיא טָאה ןעמ .ןָאטעג ךיוא סָאד ןעבָאה ,בַאמ םעד ןופ ,ןעשנעמ

 ,אישזדרָאשזד טָאַאטש ןעצנַאנ םעד ןופ אנוש ַא רַאפ טכארטעב
 טָאה רע ןוא טשרָאפענסיױא ךָאד סייק יד טָאה רע ןעוו ןוא
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 ןיא ילנאק סָאד טנייצרעביא טולָאסבַא ןיא רע זַא טריסנָאנַא

 -ענסיורַא סָאד טָאה ,נידלושמוא זיא קנערפ ןוא רעדרעמ רעד

 רעדמערפ ַא .םהיא ןענעג סָאה ןוא ןרָאצ ןופ םרוטש ַא ןעפור

 ןעמוק וצ הּפצוח יד טָאה הטרָאנ רעד ןופ ךָאנ ןוא וויטקעטעד

 טָאה סָאװ ירושזד יד ,ַאטנַאלטַא ןופ ייצילַאּפ יד זַא ןעזייווַאב

 ןעבָאה סָאװ סעשזדָאשזד עלַא יד ןוא גירלוש ןענופעג ןע'קנערפ
 !טלעדנַאהעג ניטכיר טינ ןעבָאה סייק רעד טימ ןָאט וצ טָאהעג

 ! ננונידיילַאב ערעסערנ ַא ןייז ןעד ןעק
 "רעטנוא ענייז ןיא טרעטשענ רָאנ טינ םהיא טָאה ןעמ

 ,טרעטיברַאפ ןעבעל ןייז םתס םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןעגנוכוז

 ירעמ ואוו עלעטדעטש יד ,אטטעיראמ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ן'טימ םיוק ןעטרָאד ןופ רע זיא ,ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןענייפ

 םהיא טְלָאװ ןעמ ןוא ןעטונימ ענינייא ךָאנ ,ןעפָאלטנַא ןעבעל

 ,טשטנילעג

 טינ ןעוועג זיא ןע'סנריוב ןעדאלוצנייא ןַאלּפ רעצנַאנ רעד

 זַא ,ןהעזוצסיוארָאפ טכייל ןעוועג זיא סע .רעטנעכערַאב ןייק

 .רעייפ ן'פיוא לעמיוב ןעסינוצ רָאנ טעוװ סָאד

 גנומענרעטנוא עצנַאנ יד ,טייז ןייז ןופ ,סנריוב טָאה ,בנא

 .(ןערימַאלקער) ןעזײטרעװדַא וצ ךיז טצונענסיוא קרַאטש וצ
 ןעיירעמהירַאב ענייז ,ענייז סטנעמזייטרעװדַא עלענַאיצַאסנעס עזיד

 קנערפ זַא ןעזייװַאב טכייל ןעק רע ןא ,אקירעמַא ץנַאנ רעביא

 .ןעכַאמ טנעקענ טינ קורדנייא ןעטונ ןייק ןעבָאה ,נידלושמוא זיא

 .ץונ יו ןעדָאש רהעמ ןָאטעג סָאד טָאה ןע'קנערפ
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 שלַאפ ןיא ןעוועג הדומ ךיז ןעכָאה סָאוװ יד ןופ עכילטע
 .תודע קנערפ עיינ יד ןופ עכילטע --- .ןעגָאז-תודע

 ןעבָאה סָאװ יד ןופ עכילטע ןענָאמרעד ָאד ?עװ ךיא

 ייז ןעבָאה לעיירט םייב זַא סטױװיידיפַא טכַאמענ לעיירט ן'כָאנ

 .ן'כָאנ ךיז ןעבָאה סָאװ עכילטע ךיוא ןוא ;ןעניל טנָאזעג

 .ןע'קנערפ רַאפ תודע עיינ סלַא טעדלעמעג לעיירט

 ןעגנוי םעד ,ןע'ןָאטלַאד סוטורב ןופ ןעביוהנָא לע ךיא
 -וצ טגעלפ קנערפ זַא טלהעצרעד לעיירט םייב טָאה סָאװ ,ןַאמ
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 עגיצומש ןעבָאה םיּפֶא (ס'קנערפ) ןייז ןיא טהיא טימ ןעמַאז
 ןעועג רע ןזיא ,ןהעזענ ןעביוא ןעבָאה רימ יֹווװ .,סעקנַאילוה

 סָאװ ,סָאד ןעגיטעטשַאב וצ ףיוא תודע רעטסניטכיוו ס'יסרָאד

 .ןעבעל ןעשילַארָאמנוא ס'קנערפ ןעגעוו טלהעצרעד טָאה ילנאק
 ס'קנערפ ןָאטלַאד טָאה לעיירט ן'כָאנ טַאנָאמ עבילטע

 טנָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא זא ,טיוװידיפא ןַא ןעבענעג סרעיִאל

 ןוא ,ןעגיולפענ טינ ןוא ןעניוטשענ טינ ןעוועג זיא לעיירט םייב

 טדערעגוצ םהיא ןעבָאה עטכישענ עצנאנ יד ןעלהעצרעד וצ זַא
 .סוויטקעטעד ייצילַאּפ

 -ויַצילֲאּפ יד ןוא רעבירָאפ ןענייז טָאנָאמ רָאֹּפ ַא ךָאנ

 ,טנעה ערעייז ןיא ןעגָארקעגנײרַא ןע'ןָאטלָאד ןעבָאה סוויטקעטעד

 רע סָאװ ,סָאד זַא ,טיוויידיפַא ןַא ןעמוקַאב םהיא ןופ ןעבָאה ייז

 ,סָאד זַא ןוא ,ןעניל ַא ןיא ,טיוויידיפַא םענעי ןיא טגָאזעג טָאה

 סָאװרַאפ יִא .תמא זיא ,?עיירט ן'פיוא טלהעצרעד טָאה רע סָאװ
 ? טיוויידיּפַא ןעשירענגיל ַאזַא ןעבעגעג סרעיָאל ס'קנערפ רע טָאה
 טרעדנוה ןעלהָאצַאב וצ רַאפרעד טנַאזעגוצ םהיא ןעבָאה ייז ?ייוו

 .טיוויידיפַא םעיינ ןייז ןיא ןערָאװשעג רע טָאה ױזַא .רעלָאד

 טיירעב זיא רע זַא ,שנעמ אזַא זיא רע זַא דלַאב יוװ טנייה

 טרעדנוה רַאפ טנעמטייטס םענערָאװשעג ןעשלַאֿפ ַא ןעכַאמ וצ

 ןייז ןעבָאה טנעקעג טָאה תושמס ַא רַאפ סָאװ ָאט ,רעלָאד

 טנעמטייטס ןייז טפערטעבנָא סָאװ) ?טרוָאק ןיא ןענָאז תודע
 .ןעגָאז לָאז רע ,טפיוקעגרעטנוא םהיא ןעבָאה סרעיִאל יח זַא
 זא ,טנעמטייטס ןעדנענייצרעביא ןַא טכַאמעג ייז ןעבָאה ,ןעגיל

 רַאפ תמא םעד ןעלהעצרעד וצ ןעפורעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה רע

 .(רַאפרעד טגָאזעגוצ טינ טלענ ןייק םהיא ןעבָאה ייז זַא ןוא ייז
 ךילקריוו זיא םהיא ןיא זא ןעדעי ראפ ןעוועג ךילטייד זיא סע

 ןייז ןופ ןעשנעמ עטנָאמרעד:ןעביוא יד יװ ,ָאטינ טרָאװ רהָאוװ ןייק
 טלהעצרעד טָאה רע סָאװ ןעביולנ .טנַאזענ ןעבָאה לעטדעטש

 ןייז ןיא טלָאהרעדיו םציא טָאה רע סָאװ ןוא ?עיירט םייב
 רעזיד ןוא .ךילרעכעל ןעוועג טלָאװ טיוויידיפא םעיינ ?ענָאּפש

 -ַאב וצ תודע רעטסניטכיוו ס'יסראה ןעוועג סָאד זיא ןעזיטיס
 -ַאב ם היא טָאה ילנאק ןוא ! השעמדדנוש ס'ילנאק ןעניטעטש

 ,"ןעפָאלב ערייב זַא ןהעז טנעקעג טָאה דניק ַא !טניטעטש
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 -עג גנונידייטרַאפ רעד רַאפ טָאה טױװיײדיפַא ןעווַאקישט ַא |

 טָאה יז .רעטרַאק יננע ןעמָאנ ן'טימ יורפ-רעגענ ַא טכַאמ

 ןעוועג הדומ רהיא רַאפ ךיז טָאה ילנָאק זא ןערָאװשעג ךילמענ

 ,ןענייפ ירעמ עלעדיימ יד טעדרָאמרע טָאה קנערפ טינ ןוא רע זַא

 סָאװ ךעלעווירב עכילטע ןעבעגעגרעביא סרעיִאל יד טָאה יז ןוא

 הדומ ןייז זַא טרעלקרע טָאה יז .ןעטלַאהרע םהיא ןופ טָאה יז

 ןעמוקעגרָאפ זיא ייז ןעשיווצ ?עסקעוו-ףירב רעד ןוא ךיז ןייז

 רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןָאזירּפ ןיא ןעסעזעג זיא ילנֲָאק תעשב

 | .סייק קנערפ

 טָאה יז .הבנג רַאפ -- ןעסעזעג ךיוא ןַאד ןעטרָאד זיא יז
 ןָארּפ םעד ןופ (יירעשַאװ) ירדנָאל רעד ןיא טייברַאעג רעבָא
 יז טגעלפ ;יירפ ןעגנַאנעגמורַא עדייבעג רעד ןיא ןזיא יז ןוא
 ןעסעומש ןעגעלפ ייז ןוא לערעמַאק ס'ילנָאק וצ ןעמוקוצ טפָא

 טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג םהיא זיא יז ,סעטַארנ יד ךרוד

 .ןעטַארייה וצ ןעגָאזוצ םהיא לָאז יז ןעטעבעג רהיא ייב ךיז

 יד ןעבָאה ,טיױויידיפא םעד טכַאמענ טָאה יז יו םעדכָאנ

 יצילָאּפ יד ידכ ,סנעילרָא וינ ןייק טקישעגסעװַא רהיא סרעיאל

 -ּפִא ץלַא ןעגניווצ ןוא ןערעטַאמ טינ רהיא לָאז ַאטנַאלטַא ןופ

 ךיז ךילדנע רעבָא טָאה ַאטנַאלטַא ןופ ייצילַאּפ יד .ןענעקיילוצ

 ןוא ַאטנַאלטַא ןיא קירוצ טכַארבעג רחיא ,זיא יז ואוו טסואוורעד

 ץלַא עקַאט טָאה יז ואוו ,טיוויידיפא ןַא רהיא ןופ ןעגָארקעגסױרַא

 ןופ רענייא זַא :ייהלעצנייא ַאזַא טגעלענוצ ךָאנ ןוא טנעקיילעג

 עלעשעלפ א ןעבענעג ןָאזירּפ ןיא רהיא טָאה סרעיִאל ס'קנערפ

 ,ןילנָאק ןעבעננייא סָאד ןעסייהעג רהיא ןוא טפיג
 "ניצומש עכלעזַא טימ לופ ןעװענ ןענייז ךעלעווירב יד

 -עגרָאפ ייז טָאה ןעמ ןעוו ,רעטעּפש זַא ,רעטרעוו עשיאייטלוה

 .ןעזעל סָאד ןעכערברעטנוא טזומענ ןעמ טָאה ,טרוָאק ןיא ןעזעל
 טינ ןעמ טָאה ,ןעניל ַא ןענָאז וצ רעווש טינ זיא ן'יננע זַא

 -עג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעכַאז ענינייא רעבָא .ןעלפייווצ טנעקעג

 ןעננולקעג טרָאפ ןעבָאה טיוויידיּפַא ןעטשרע רהיא ןיא ןענופ

 -- ֿטיוויידיּפַא ןעטייווצ רהיא ןופ ןעלייט עגינייא יו טקנוּפ ; תמא

 ךיז ןעבָאה --- ליּפשייב םוצ ,טפינ עלעשעלפ יד טימ השעמ יד
 יז סָאװ ףירב יד .ןַאמָארידנוש רעניטייצראפ א יו ןעזעלעג
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 טָאה םעד ןיא .ן'ילנאק ןופ ןעוועג סיוועג ןענייז ןעזיוועג טָאה
 ןיא ןהעז ןעלעוו רימ יװ ,ןוא .ןעלפייווצ טנעקעג טינ ךיוא ןעמ
 -עב עטנעכייצעגסיוא ןעטלאהטנע ייז ןעבָאה ,ץַאלּפ ןערעטייוו ַא

 .טריטקיד טינ ךעלעטעצ-דרָאמ יד טָאה קנערפ זא עזייוו

 -עג יננע טָאה ןע'קנערפ ןופ ןעטסנוג וצ טיוויידיפַא רהיא

 ןוא ןעטסירק ייווצ ,סרעיָאל יירד ןופ טרַאװנענעג רעד ןיא טכַאמ
 ןעבָאה ייז ןוא ,ןעשנעמ עטפַאהנערהע טסכעה עלַא ,דיא ןייא

 זַא ןוא ,גיליוויירפ ןָאטעג סָאד טָאה יז זַא ןערָאװשעג ךָאנרעד

 ןענַאטשעג ןיא ןעבענעג ייז טָאה יז סָאװ טיוויידיפַא םעד ןיא

 יז סָאװ ןענעוו ןוא טלהעצרעד ייז טָאה יז סָאװ ,סָאד טולָאסבַא

 רעצנַאג רעד ,תמא , רעד זיא סע זא ןערָאװשעג ייז ראפ טָאה

 ."תמא רעד זיולב ןוא תמא

 ן'כָאנ טָאה סנעשטוק ימיימ ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ עסייוו ַא

 טזָאלעג טינ רחיא ןעמ טָאה לעיירט םייב זַא ,ןערָאװשעג לעיירט

 ןיא טרעטשעג רהיא טָאה ןעמ .טלָאװעג טָאה יז יװ ןעדער

 טנַאזעג יז טָאה ןעליוו רהיא ןענעג זַא ןוא ,ןעטרָאװטנַא ערהיא

 ,רעמיצ רעד) םור גניסערד םעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא קנערפ זַא

 ךיז ןענעלפ ירָאטקעפ רעד ןופ ךעלדיימ רעטייברַא יד ואוו

 ,טעקַאנ בלאה ןעוועג טרָאד ןענייז ךעלדיימ יד תעשב (ןָאטרעביא
 עטעקַאנ עבלַאה ןייק זַא ,ןעגָאז טלָאװעג יז טָאה ן'תמא ןיא

 קנערפ זַא ןוא ןעװעג טינ םור םעד ןיא ןענייז ךעלדיימ

 ןַא ףיוא טרהיפענפיוא רעמיא ךעלדייס יד טימ ךיז טָאה

 טימ טהערדרַאפ יוזַא רעבָא רהיא טָאה ןעמ .ןטוא ןענידנעטשנַא

 יַאב טינ ןיילא ןוא ןערָאװעג טלעמוטוצ זיא יז זַא ,ןענַארפ יד

 .טרעקרַאפ טקנוּפ טגָאזעג יז טָאה גידנעקרעמ

 ,ירָאטקעפ ל?יסנעּפ רעד ןופ ?עדיימ רעטיײברַא רעדנַא ןַא

 תודע לעיירט םייב טָאה ,ןָאסניבָאר הטור ןעמָאנ ן'טימ ענייא

 טגעלפ רע זַא ןוא שנעמ רענעברָאדרַאפ ַא זיא קנערפ זַא ,טגָאזעג

 רעד רַאפ יז טָאה רעטעּפש .,ןעיורפ טימ ןערהיפפיוא סואימ ךיז

 -עשזד-רָאטיסילָאפ רעד זַא טיוויידיפא ןַא טכַאמעג גנונידייטרַאפ

 ןזַא ןוא ןענָאז יוזַא לָאז יז טרעדָאפענ רהיא ןופ טָאה לַארענ

 ףיוא רע טָאה ,תמא טינ זיא סע ל?ייוו ,טנאזטנע ךיז טָאה יז ןעוו

 "ענ ןוא טגידיילַאב רַאנָאז רהיא טָאה רע .ןעיירש ןעמונענ רהיא
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 ןענעו תמא םעד ןעגָאז םינ ?יוו יז זַא ,שינערעהוצנָא ןעבעג

 ,םהיא טימ ןעסינטלעהרַאפ טאהעגנ ךיוא טָאה יז ?ייוו ,ןע'קנערפ

 -וצ יוזַא ןוא דייר ענייז ןופ טשאררעביא ױזַא ןעוועג זיא יז

 רהיא טָאה רע סָאװ ןעגָאז וצ ןערָאװעג הצורמ זיא יז זַא ,ןעקָארש

 סָאװ טיוויידיפַא םעד ןיא ןענַאטשענ ןזיא ץלַא סָאד .ןעסייהענ

 .סרעיִאל ס'קנערפ ןעבענעגסױרַא טָאה יז

 -יידיפא ןַא ן'יסרָאד ןעבעגענ ןָאסניבָאר ססימ טָאה ךָאנרעד

 זַא ,טכַאמענ טינ לָאמ ןייק טיוויידיפַא םענעי טָאה יז זַא טיוו

 -ָאנ) קילבָאּפ ירַאטָאנ ַא רעבָא .ןעגָאז וצ סָאװ ןופ טינ סייוו יז

 יז זַא ,גנורעלקרע ענערָאװשעג ַא ןעבענענסױורַא טָאה (סוירָאט

 יז זַא ;טרַאװנענעג ןייז ןיא טכַאמעג טיוויידיפַא םענעי טָאה

 ץלַא זַא ןערָאװשענ ךָאנרעד ןוא רעטרעוו יד טריטקיד םהיא טָאה

 ן'טימ וויטקעטעד טַאוװירּפ ַא ןעוועג ןיא ייברעד ןוא ,תמא זיא

 ,קריוב ןעמָאנ

 ןעמ זַא ,ןערָאװשעג טָאה טסרָאק ירעמ ןעמָאנ ן'טימ ענייא

 ן'םיוא .ןע'קנערפ ןענעוו ןענָאז לָאז יז סָאװ טנערעלעג רהיא טָאה

 טָאה יז עכלעוו ,ןענַארפ ףיוא "?סעי, טרעפטנעענ יז טָאה ?עיירט

 עטונ א סלַא זַא ,טנערעלעג רהיא טָאה ןעמ .ןענַאטשרַאֿפ טינ

 -ענ טָאה קנערפ סָאד ,ןעניטעטשאב יז ףראד ל?עדיימ רענרעדַָאס

 ץִלַא ףיוא יז טָאה רעבירעד ןוא ,רעטקאראכ םענעברָאדרַאֿפ ַא טַאה

 ."סעי , טגָאזעג

 ססימ ַא ,ירָאטקעפ ליסנעּפ רעד ןופ ןירָאטײברַא רעדנַא ןַא

 -וצ טנעלפ קנערפ זַא ,טנָאזעג תודע ?לעיירט ן'פיוא טָאה ,לעוי

 טָאה ןעמ זַא ,ןערָאװשעג יז טָאה ךָאנרעד .ןענייפ ירעמ וצ ןהעטש

 -ניארעּפוס םעד ןענעג ןעגָאז תודע לָאז יז טדערעננייא ןַאד רהיא

 ךַאנָאז רהיא טנעלפ ןעמ .ירָאטקעּפ ?יסנעּפ רעד ןופ טנעדנעט

 ּוצ ןערעהרַאפ רהיא טנעלפ ןעמ ןוא ,ןענָאז וצ סָאװ ןענרעל

 -יפא  רהיא ןיא ,רהיא טסייה ןעמ יו טרעפטנע יז ביוא ,ןהעז

 סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ ענייא זַא ,טרעלקרע יז טָאַה "טיווייד

 יננעמ ןעוועג ןיא ,ןעלהעצרעד וצ סָאװ טנערעלעג רהיא ןעבָאה

 .ןע'קנערפ ןענעג תודע ןַא ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,ןיפפירג
3 4 ִ* 

 ץכלעוו ,סנַאממיס ןעמָאנ ן'טימ ,יורפ עסייו ערעטלע ןַא
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 גָאט םעד ןיא ןיא ,ַאמַאבַאלַא ,םעהגנימריוב ןיא טניואוועג טָאה
 .טסַאנ וצ רעטכָאט רהיא ייב ַאטנַאלטַא ןיא ןעוועג דרָאמ םעד ןוֿפ

 יד ןהענוצייבראפ ןעמוקענסיוא רהיא ןיא נָאטיײב תבש םענעי

 יירשענ ןעטלעפייווצרַאפ א טרעהעג טָאה יז ןוא ירָאטקעּפ ליסנעּפ

 םורא עלייוו א ןיא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז ,טנעמסייב םעד ןופ

 בלַאה ַא ,יירשענ א ךָאנ טרעהרעד טנעמסייב םעד ןופ יז טָאה
 טכַאמענוצ טנַאה ן'טימ טלָאװ רעצימיא יוװ ױזַא ,ןעטקיטשרַאפ
 טרעהרעד ךיוא ךיז טָאה יירשענ רעד .ןברק ןייז ןופ ליומ יד

 ןעקוקנייא ךיז טלָאװעג טָאה סנָאממיס סעסימ .,לָאמ ןעטירד ַא
 רעלעק רעד ?ייוו ,ןעוועג ךילנעמנוא רעבָא זיא סָאד .רעלעק ןיא
 ,טָארד טימ טמַאצענמורַא ןעוועג זיא

 ,רעטכָאט רהיא וצ טסייה סָאד ,םייהַא ןעמוקעגנ זיא יז ןעוו
 סע זא ,טנָאזעג םעדייא רהיא טָאה ,טלהעצרעד סָאד טָאה יז ןוא
 -ייא רעד טָאה ןענרָאמ ףיוא .,טכודעג אמתסמ רהיא ךיז טָאה
 .ןענייפ ירעמ ןופ דרָאמ םעד ןעגעװ ןעבענעגרעביא רהיא םעד
 רע טָאה ,"טרעהענ אמתסמ סָאד רהיא טָאה תולוק ערהיא,
 ,טנָאזעג

 ןעגעוו ייצילָאּפ רעד ןעדלָאמענ סנַאממיס סעסימ טָאה ןַאד
 עטכישעג רהיא .טרעהעג ןעטרָאד טָאה יז סָאװ ,זטיירשעג יד
 .ןע'קנערפ ןענענ גנוגידלושַאב רעד טימ טמיטשעג טינ רעבָא טָאה
 קנערפ ןעוו ,רענייזַא ייוצ טרעהעג ןעיירשעג יד טָאה יז םירָאװ
 רעד ןיא ךיז ייב רָאנ ,ירָאטקעפ רעד ןיא ןעוועג טינ ןיוש ןיא
 סָאד טָאה רעדרעמ רעד סלַא ן"לנָאק טיס גָאטימ וצ ,םייח
 .ןעמיטש טנעקעג ַאי רעבָא

 לעטרעפ א רהעפעגנוא ןערָאװעג טריקַאטַא זיא ןענייפ ירעמ
 טָאה רעדרעמ רעד סָאד ,ךילנעמ רעבָא ןיא סע .ףלעווצ ךָאנ
 ,טבעלעג ךָאנ טָאה יז תעשב ,טיוט ןיוש ןיא יז זא ,םניימעג
 -עּפש טשרע טכאמעג רע טָאה רהיא וצ דנע ן'תמא ןַא זַא ןוא
 .רַאפ רהיא רע טָאה ,טריקַאטַא רהיא טָאה רע תעשב .רעט
 רהיא רע טָאה ןאד ןוא ?עדיילק רהיא טימ םעטָא םעד טקיטש
 רשפא ןוא ,זלַאה רהיא םורַא טנעה יד טימ ןענרָאװעג אמתסמ
 נידנעביולג .ןענופענ רהיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ קירטש רעד טימ
 רעד ךרוד ןעפרָאװעגנּפָארַא רהיא רע טָאה ,טיוט ןיוש זיא יז זַא
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 טּפעלשעג רהיא רע טָאה ךָאנרעד ,ןיירַא טנעמסייב ןיא ךָאל

 -עלעג זיא יז ננַאל יו ,ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,טנעמסייב ן'כרוד

 -עּפש טשרע ןַא ,ךילנעמ .טינ ןעמ סייוו ,ךָאֹל רעד רעטנוא ןענ

 ןעו רעסעב ןייז טעוו סע זַא ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה רעט

 .ןירַא רעלעק ןיא טייו ןעּפעלשקעװַא רעּפרעק םעד טעוװ רע

 -עג רהיא טָאה רעדרעמ רעד זא ןיוש ןעסייוו רימ

 ןעננאפ םעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא טּפעלש

 -נוא ןעבָאה סָאװ ,יד .טמעטָאענ ךָאנ טָאה יז תעשב ,רעלעק

 ןעמ תעשב ןַא ,טביולנענ ןעבָאה רעּפרעק ןעטיוט םעד טּכוזרעט

 רעדרעמ רעד זַא ןוא ןעירשעג יז טָאה ,טּפעלשעג רהיא טָאה

 טָאה רע סָאװ םעד טימ תולוק ערהיא טקיטשרַאפ אמתסמ טָאה
 טשרע ןַאד .ביוטש ןעליוק יד ןיא טקירדעגרעטנודַא םינּפ רהיא

 רע טָאה ןַאד יצ .טעשטנָאקרעד ךילקריוו אמתסמ רהיא רע טָאה

 ; רעהירפ יצ ,ּפָאק ןיא דנואוו עננַאל עפיט יד טכַאמעג סָאד רהיא

 ריט רעטניה רעד ןופ טייו טינ טנעמסייב ןופ דנע םייב ָאד יצ

 טימ רעדָא ,קירטש רעד טימ טכַאמעג טיוט ךילדנע רהיא רע טָאה

 סָאד -- רעהירפ ךָאנ ןעגרָאװעג רהיא רע טָאה קירטש רעד

 .ןעסיוו טינ לָאמ ןייק ןעמ טעוװ

 -נעטשלַאפ ןייק טכַאמענ טינ ךיילנ רע טָאה עשזי-סָאװרַאפ

 טָאה סָאװראֿפ ?עלעדיימ רעכילקילגנוא רעד וצ ףוס ןעניד

 ןוא טמעטָאעג ךָאנ טָאה יז תעשב טייוו יױזַא טּפעלשעג רהיא רע

 :רעפטנע ןייא ןייז רָאנ ןעק םעד ףיוא ?ןעיירש טנעקענ

 -ייז ןעיירשעג ערהיא .טיוט ןיוש זיא יז זַא ,טניימעג טָאה רע

 .גנושאררעביא עכילמייהנוא ןא ןעוועג םהיא רַאפ ןענ

 ךיז טָאה רעדרעמ רעד עכלעוו ףיוא ,ןעיירשענ עזיד טָא

 טָאה סָאד ןוא .סנָאממיס סעסימ טרעהעג אמתסמ טָאה ,טכירעג טינ

 ַאטַא ןיא ירעמ יוװ םעדכָאנ ןעדנוטש רֶאֹּפ ַא ןעמוקרָאפ טנעקעג

 .ןעראוועג טריק

 ןוא ןענרָאװעג רהיא טָאה רעדרעמ רעד יו םעד ךָאנ

 ,טיוט ןיוש זיא יז זַא נידנעניימ ,רעלעק ןיא ןעפרָאװעגרעטנורַא

 ,טייצ עסיוועגנ א ירָאטקעפ רעד ןיא ןעבילבעג אמתסמ רע זיא

 ןופ ןוא רהיא ןופ טולב יד ןעשַאװּפָא טפורּפעג רע טָאה רשפא

 .ןעראוועג טניטולבוצ ןזיא יז ואוו ץַאלּפ םעד ןופ ןוא ,ךיִז
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 -סייב םעד ןיא טרעהענ סנַאממיפ סעפימ טָאה ןעיירשעגנ יד

 רעדרעמ רעד ןא ,טכירַאב םעד טימ טמיטש סָאד ןוא ,טנעמ

 -ןעליוק יד ןיא ןעקיטשראפ וצ טהימעג ךיז ?וק ס'עלעדיימ יד טָאה

 זא ,השעמ ס'ילנָאק טימ טינ טולָאסבא טמיטש סָאד .ביוטש

 .רָאלפ ןעטייווצ ן'םיוא ןעביוא ןעראוועג טעדרָאמרע זיא ירעמ

 -מיס סעסימ טפורּפעג טָאה ?ארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד

 ענינייא טרעהעג תולוק יד טָאה יז ןזַא ,ןעגייצרעביא סנָאמ

 -לושַאב ןייז טימ ןעמיטש לָאז סע ידכ ,ףלעווצ ךָאנ ןעטונימ

 -תיא סָאד ייב ןעבילבעג רעבָא ןיא יז ,ןע'קנערפ ןענעג גנוגיד

 תודע סלא ןעפור רהיא טעוו רע ןא ,טגָאזעג טָאה רע .עניר

 ן'כָאנ ןַאד .ןעפורעג טינ רעבָא רהיא טָאה רע לעיירט םוצ

 ,סרעיִאל ס'קנערפ וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה ,ל?עיירט

 סעסימ א טימ ןעװעג ןיא עטכישעג עטנאסערעטניא ןַא

 -נארָאטסער א ןעטלַאהענ טָאה עכלעוו ,ןירעגענ ַא ,שטיר ירעמ

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ לעסעג רעניילק רעד ףיוא קישט

 ן'כָאנ טָאה יז .ירָאטקעפ ?יסנעּפ ןופ טייז רעטשרעטניה רעד

 פעטרעפ ַא ןיא ילנָאק םישזד זא טיוויידיפא ןַא טכַאמענ לעיירט

 רהיא וצ ,דרָאמ ןופ תבש םעד ןיא ,נָאטייב רענייזא ייווצ ךָאנ

 סעּפע רהיא ייב טפיוקענ ,ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןֹופ ןעמוקעגניירַא

 יז .ירָאטקעפ רעד ןיא טרעקענמוא ךיז םעד טימ ןוא ןעסע וצ

 רעטניה רעד ךרוד ןעמוקענ רהיא וצ ןזיא ילנָאק זא ,טגָאזעג טָאה

 רע טָאה טרעקענמוא זַא ןוא טנעמסייב ירָאטקעפ םעד ןופ ריט

 .ריט רעטניה רעד ךרוד ךיוא זייּפש ערהיא טימ ךיז

 ; טנעמטייטס.סע'סנָאממיס סעסימ טימ טמיטשעג טָאה סָאד

 -רַאפ םעד סָאד טקַאפ םעד טימ טמיטשעגנ ךיוא טָאה סָאד ןוא

 ןענופעג סוויטקעטעד יד ןעבָאה ריט רעטניה רעד ןֹופ רעקור

 ןענופעג ייז ןעבָאה ריט רעטניה רעד ףיוא זַא ןוא ,ןעכָארבענּפָא

 גנוטּפיוהאב סע'שטיר סעסימ טיול .,סנעכייצ-רענניפ עגיטולב

 ןאד טָאה רעדרעמ רעד זא ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג ךיז ןעמ טָאה

 ןייז ןופ דאילס םעד ןעניטייזַאב וצ ,"טייברַאה טַָאהעג ךָא

 ,דרָאמ

 "ענסיורא שטיר סעסימ ייב ךָאנרעד רעבָא טָאה יסרָאד

 רַאפ טָאה יז .טיוויידיפַא רחיא ןופ גנונעקיילּפָא ןא ןענָארק



 19 אמַארד קנערפ יד

 טָאה יז ןאוו ,טיוויידיפַא ןעטייוצ א ןעבירשענרעטנוא םהיא

 ןייק לָאמ ןייק רָאנ גנוגידייטרַאפ רעד טָאה יז זא ,ןעראוושעג

 יז סָאװ סָאד רָאנ סייו יז זַא ןוא ,ןעבענעג טינ טיוויידיפַא

 ,.גנוטייצ א ןיא טנעיילעג סייק רעד ןענעוו טָאה

 ןעבענעג ָאי טױװיידיפַא ַאזַא סרעיֵאל ס'קנערפ טָאה יז זא

 יצ ,ןעגיל טנָאזעג טָאה יז רעבָא ואוו .,ןענָאז וצ גירביא ןיא

 טינ זיא סָאד ,ןעטייווצ םעד ןיא יצ ,טיוויידיפַא ןעטשרע םעד ןיא

 "סיוא עטכישעג עצנַאג יד יז טָאה רשפא  ,ןעמיטשַאב וצ טכייל

 רעלענַאיצַאסנעס רעד ןיא עלָאר ַא ןעליּפש וצ םוא ,טרעלקעג

 -רעד טָאה יז סָאװ זַא ,ךילנעמ יױזַא טקנוּפ רעבָא זיא סע סייק

 .תמא ןעוועג זיא טיוויידיפַא ןעטשרע רהיא ןיא טלחעצ

 ,סנָאממיס סעסימ ןע'לסּפ וצ טכוזעג ךיוא טָאה יסרָאד

 ןיא יז זַא טנָאזעג טָאה סאוו ,יורפ ַא ןענַארקעג רע טָאה וצרעד

 ןא סלַא ןענופעג גנונידייטרַאפ יד רעבָא טָאה .עקרענניל א

 -מיס סעסימ טָאה עכלעוו ,ןעהָאק הטעבאזילע סעפימ ַא תודע

 . טנענעגַאב רהיא טָאה יז .טניטעטשאב עטכבישעג סע'סנָאמ

 ,תולוק יד טרעהעג טָאה ענעי יװ םעד ךָאנ טייצ רעצרוק ַא טימ

 ךיוא .טלהעצרעד םעד ןענעוו רהיא טָאה סנָאממיס סעסימ ןוא

 -מיס סעסימ ןופ זיוה רעד ןיא ייברעד ןעוועגנ ןעהָאק סעסימ זיא

 זַא סעיינ רעד טימ ןעמוקענ זןיא רע תעשב ,םעדייא סע'סנָאמ

 רע .עלעדיימ א טעדרָאמרע ןעמ טָאה ירָאטקעפ ליסנעּפ רעד ןיא

 -יווש) רעטומ ,טכער טָאהענ טָאה רהיא, :טגָאזעג רהיא וצ טָאה

 ."עלעדיימ ַא טעדרַאמרע ןעטרָאד עקַאט טָאה ןעמ .(רענ

 םעד ףיוא ,עקרענניל ןייק טינ זיא סנָאממיס סעסימ זַא

 ןענופעג יסרָאד רעבָא טָאה .ךיוא תודע ערעדנַא ןעווענ ןענייז

 ,תבש םענעי ןא ,טנָאזעג ןעבָאה סאוו ,ןהֹוז ַא טימ רעטָאפ ַא

 ייז ןעבָאה ,ירָאטקעפ ליסנעּפ יד ןעננַאנענייברַאפ ןענייז ייז ןעוו

 ןעװעג ןיא סָאד ןא ,רָאלפ ןעטייוצ ן'פיוא תולוק טרעהעג

 .ףלעווצ ךָאנ ןעטונימ עכילטע
 -רוק א זא ןערָאװשענ ןעבָאה ןירנ .וו ןוא ידרַאּפ לעוימעס

 זַא ;סָאנ ן'פיוא ןהעזעג ןע'קנערפ ייז ןעבָאה סנייא ךָאנ טייצ עצ
 ךיז םהיא טימ קנערפ טָאה ,ןעגָאז-תודע ס'ילנָאק טיול ,ןעוו ןַאד
 תרהיפע:רעטנורַא ןעכָאה ייז ןיחואוו ,טנעמסייב ןופ טרעקעגמוא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 590

 ס'סנערפ ןיא ןיירַא ןענייז ייז ןוא ,ןענייפ ירעמ ןופ רעּפרעק םעד

 קנַארש ןיא ןעסָאלשרַאפ ,ן'ילנָאק ,םהיא טָאה קנערפ ןוא ,סיפָא

 ןהעזעג ןע'קנערפ רָאנ ייז ןעבָאה ןאד זַא -- רעטייוו ױזַא ןוא

 ַא -- סטירטס לָאהטייהװ ןוא ַאמַאבַאלַא ןופ (גָאר) רענרָאק ן'פיוא

 רע .ירָאטקעפ ליסנעּפ רעד ןופ טייוו ךיז טניפענ סָאװ ,ץַאלּפ

 ןעבָאה ייז ןוא ננוטייצ א טנעיילענ ןוא ןענַאטשענ ןעטרָאד זיא

 / ,טסירגַאב םהיא טימ ךיז
 -עג ייז ןיא ,סנייא ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןעוועג זיא סָאד זַא

 נאטימרַאפ םענעי ןעבָאה ייז םירָאװ ,ןעזייווַאב וצ טכייל ןעוו

 ןעבָאה ייז ןעכלעוו) סיִּפֶא ןעסיוועג ַא ןיא טכַארברַאפ ןעצנאנ ןיא
 -וצ ךיז טָאה סיּפָא רענעי ןוא ,(טיוויידיפַא רעייז ןיא ןעבעגעגנָא

 ןעגנַאגעגקעװַא ןעטרָאד ןופ ייז ןענייז ןַאד ,רחוא סנייא טכַאמעג

 טניפעג סטירטס לָאהטייהוװ ןוא ַאמַאבַאלא ןופ רענרָאק רעד ןוא

 ,ןעטרָאד ןופ טייוו טינ ךיז
 ןֵא טכאמענ טָאה ,רעלימ ססימ א ,תודע רעטירד ַא ךיוא

 ,רענרָאק םענעי ףיוא ןהעזענ ןַאד ןע'קנערפ טָאה יז זַא טיוויידיפַא

 ןוא סנייא ןעשיווצ ןעוועג זיא סָאד זא ,ןעזייוואב טנעקעג טָאה יז

 .רעטעּפש טינ ,סנייא ךָאנ טונימ ןחעצ

 ַא סָאװ ,םעד טימ טמיטשענ ןעבָאה סטיוויידיפַא יירד עזיד

 ףיוא טנָאזענ תודע טָאה ןריוק ןעלעה ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ
 םעד ,תבש זא ,טלהעצרעד ךילמענ טָאה יז :ל?עיירט ס'קנערפ

 רענרָאק ן'םיוא ןהעזעג ןע'קנערפ יז טָאה ,1913 ,ץרעמ ןעט6
 ךָאנ ןעוועג ןיא סָאד זַא ןוא סטירטס לָאהטיײהוװ ןוא ַאמַאבַאלַא

 -עג ךיז טזָאל רהוא סנייא רַאפ רָאפ טמוק סָאװ סָאד) רהוא סנייא

 ;עדנוטש גָאטימ רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד ןיא סָאד לייוו ,ןעקנעד

 .(רהוא סנייא וצ ןעטפעשענ בור סָאד ךיז ןעכַאמ תבש ןוא
 -רעד לארענעשזד:רָאטיסילַאס םעד רַאפ ידרַאּפ טָאה ,ונ

 תיוא עדנוטש רענעי ןיא ןיא רע זַא ,טיוויידיפַא ןַא טכַאמענ ךָאנ

 ךָאנ ךיז טָאה רע זַא ,ןעוועג טינרָאנ רענרָאק ןעטנַאמרעד םעד

 .ןעטרָאד ןופ טייוו ןענופעג

 -ענסיוא ךָאנרעד רעבָא רע טָאה ןעטנַאקַאב ַא םענייז רַאפ

 "עד יד ל?ייוו טושַּפ טכַאמענ טנעמטייטס ןעזיד טָאה רע זַא ,טנָאז

 "הֶאי יד ןעגנַאגרעד םהיא ןענייז לעבמעק ןוא סנרַאטס סוויטקעט



 01 אמַארד קנערפ יוד

 רוטּפ ייז ןופ יבַא ,שלַאפ ןערעווש וצ טניליװַאב טָאה רע זיב ןער
 | .ןערעוו וצ

 ןוא ןריוק ססימ ןוא אטנאלטא ןופ ןערהָאפענקעװַא זיא ןירג

 .ןעניוצעגקירוצ טינ סטנעמטייטס ערעייז ןעבָאה רעלימ ספימ
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 סעסימ ןופ ןיכעק רעד טימ טנאקאב ןיוש זיא רעזעל רעד

 רהיא טימ ןוא טיאנקעמ אלָאנימ ןירעגענ יד ,רעטומ ס'קנערפ

 -לַא סָאד ,ןיוש סייו רע .טיַאנקעמ טרעבלַא רענענ רעד ,ןַאמ

 ןיא ,דרָאפ םעד ןופ תבש םעד ןזא ,טנָאזעג תודע טָאה טרעב

 זַא ןוא ,ךיק ןיא יורפ ןייז ייב ןעוועגנ רע זיא ,העש-גָאטימ רעד
 טָאה רעבָא ךָאנרעד .ןעניל ַא ןיא סָאד זַא טרעלקרע טָאה יז

 -וצ ןעננואווצענג רהיא סעקנושַארטס עמַאזיורג טימ ייצילַאּפ יד

 רהיא סָאװ ץלַא ןעניטעטשַאב ןוא טנעמטייטס רהיא ןעהיצוצקיר

 טרעהעג טָאה יז זַא ,ןעבעגענוצ ְךָאֵנ ןוא טלהעצרעד טָאה ןַאמ

 ןַאמ רהיא סָאד ,טנָאזעג רעטומ רהיא טָאה קנערפ סעסימ יוװ

 | .דרָאמ א ןעננאגאב ןיא

 -עג ךָאנרעד ,טרעבלַא יא ,אלָאנימ יא ,עדייב ייז ןעבָאה ,ונ

 טינ ןיא טגָאזעג רעהירפ ןעבָאה ייז סָאװ זא ,סטיױװשידיפַא טכַאמ

 טינ רעבָא ייז סָאד ןיא טאלנ .ןעניולפעג טינ ןוא ןעגיוטשעג

 ןטרעבלַא רעצימיא ןיא םעדכַאנ טייצ עצרוק ַא : ןעגנַאגעגּפָא

 "מעג םהיא טָאה ןעמ ןא ,ןענָאלשענ יױזַא םהיא ןוא ןעלַאפַאב

 עליפ רע ןיא ךָאנרעד ןוא טכַאמנוא ןיא סָאנ ןיא גידנעגיל ןענ

 ןעבעל ןעשיווצ גידנעבעווש ,לאטיּפסָאה ןיא ןענעלענּפָא ןעכָאװ

 -ינשוצ ן'אלָאנימ ןעמ טָאה םעד ךָאנ טייצ עסיוועג א .טיוט ןוא

 .ןעבעל ןעבילבעג רעבָא זןיא יז ,רעסעמ ַא טימ ןעט

 ,ןעננוטייצ יד ןיא טכילטנעפערַאפ ייצילַאּפ יד טָאה רעטעּפש

 ןעטעבעג ןיילַא ןוא ןעמוקעג רהיא וצ ןיא טיאנ-קעמ טרעבלַא זא

 -עג רעדיו רע טָאה ןאד זַא ןוא ;ןעריטסערַא םהיא לָאז ןעמ

 ןענעג טלהעצרעד רעהירפ טָאה רע סָאװ ץלא זַא ,ןערָאװש

 .תמא ןעוועג זיא ןע'קנערפ

 ןעבָאה סָאװ ,סוויטקעטעד עטסניטכיוו יד ןופ םענייא ןענעוו

 ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ א טָאה ,סייק קנערפ רעד ףיוא טייבראעג

 ,סניקנעשזד ןעמָאנ ן'טימ רעטייברא ןא ןופ רעטכָאט יד ,ָאלול
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 ןיא וויטקעטעד רעזיד ; עדנעגלָאפ סָאד טלהעצרעד ?עיירט ן'כָאנ
 .ןע'קנערפ ןעגעג ןענָאז תודע לָאז יז ןַא ןענַאטשענוצ רהיא וצ

 םעד ןופ גָאט םעד ןיא זא ,ןעלהעצרעד ןעפסייהעג רהיא טָאה רע

 ןוא סיִפֶָא ס'קנערפ ןיא ןעמוקעג ןענייפ ירעמ טימ יז זיא דרָאמ

 ףיוא ןעטרַאװ טינ ןוא ןהענסיורא ןעסייהעגנ רהיא טָאה קנערפ זא

 .סיפָא ןיא טייברַא עסיוועג ַא ןָאט ךָאנ ףרַאד ירעמ לייוו ,ן'ירעמ

 ןיא יז ןזַא ,טרעפטנעענ וטקעטעד םעד ָאלול טָאה םעד הוא
 רעבלעז רעד .ןעוועג טינ סיפִא ס'קנערפ ןיא ן'ירעמ טימ רָאנ

 -ַארטסעג ,לָאמ ןעטייוצ א ןעמוקעג רהיא וצ זיא וויטקעטעד

 ןהעצ ןעטָאבעגנָא רהיא ךָאנרעד ןוא עמרוט טימ רהיא טעש

 ךיז טָאה יז .רהיא טסייה רע סָאװ ןעגָאז לָאז יז זא ,ךאלָאד

 ןוא ןופרעד טסואוועג ןעבָאה ןערעטלע ערהיא .טגאזטנע רעבָא

 -כָאט רעייז ןוא ייז ןעבָאה, ַאטנַאלטא ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב

 .לעיירט ןעטייווצ א ףיוא ןעלהעצרעד וצ סָאד ןעבילקעג ךיז רעט

 ,טלהעצרעד ךיוא יִאֹב ַא טָאה וויטקעטעד ןעבלעז םעד ןעגעוו

 ,ןע'קנערפ ןענעג ןענָאז תודע שלַאפ טנערעלעג םהיא טָאה רע זא

 םלוע רעד גנולפייווצראפ ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סוויטקעטעד יד

 ןעלָאז ייז זא טרעדָאפעג ןוא ייז ןופ טכַאלעג ,טפמישעג ייז טָאה

 ,רעדרעמ םעד ןעניפעג

 יורפ א ,ירָאטקעפ ליסנעּפ רעד ןופ ידיילרָאפ ענעזעוועג ַא

 -טייטס םענערָאװשענ ַא טכַאמעג טָאה ,דואוו יללענ ןעמָאנ ן'טימ

 שלאפ ןעגניווצ רחיא טפורּפענ ןעבָאה סוויטקעטעד יירד זַא ,טנעמ

 .טרהיפענפיוא סואימ ךיז טָאה קנערפ זַא ןענָאז וצ תודע

 -ַאפ רעד ןופ טנעגַא ןא זַא ,טלהעצרעד טָאה יורפ עסיוועג ַא

 תודע טעוו יז ביוא ,עמוס עסיורג א ןענָאלשענרָאפ דהיא טָאה ייציל

 "נאנוא עדנעניוטש , ןעגנַאנַאב רהיא טימ ןיא קנערפ זַא ןענָאז

 .סיוא ךיז טקירד ילָאננָאק טסילַאנרושז רעד יוװ ,"ןעטייקגידנעטש
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 ןַא ןיא לעקיטרַא-טייל רעקרַאמש א -- .םינמס עכילהערפ
 .'קנערפ ראפ לעיירט םעיינ ַא םרעדָאפ גנוטייצ רעטנַאלטַא

 .ןע'קנערפ ייב רעכוזַאב עטנַאפערעטניא ---

 ןיא טכארברַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,ךָאו רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא



 528 אמַארד קנערפ וד

 ,ןעננוניישרע ענינייא ןעמוקעגרָאפ ןעטרָאד ןענ' יז ,אטנאלטא
 לאוק א ןעוועג טייקניטכערענ ןופ טניירפ יד רַאפ ןענייז עכלעוו

 .טסיירט ןופ

 -נוטייצ עטסערנ יד ןופ ענייא ,"?ענריושזד אטנַאלטַא , רעד

 א טימ ןעמוקענסיורא ץרעמ ןעט11 םעד ןיא ,טדָאטש ןיא ןעג

 טרעדָאפעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרַא-טייל ןעגידמולָאקדייװצ

 לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא .,ןע'קנערפ רַאפ סעצָארּפ םעיינ ַא

 .עלַא יו יױזַא םהיא ףיוא לעבעוװש ןוא ךעּפ ןעסָאנעג רע טָאה

 ,רעטרעוו ערעדנַא רָאנ טימ ןעדייר ןעמונענ רע טָאה רעבָא טציא

 ,לעיירט ןעשיאייטרַאּפמוא ןייק טַאהענ טינ טָאה קנערפ ָאיל ,

 -עג טלייטרוארַאפ זיא רע -- טנָאזעג ?עקיטרַא רעד טָאה ---

 ןעשנעמ ַא ןעטכירניה ןוא ;ןפוא ןעניד'רשוי א ףיוא טינ ןערָאװ

 .דרָאמ-ץיטסוי א ןיא ?לעיירט ןעכילרע ןוא ןעכילצעזענ ַא ןהָא

 רעד עכלעוו ייב ,ןעדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ןעטּפױהַאב רימ

 טינ ירושזד יד ןוא שזדָאשזד רעד טָאה .,ןעננַאנעגנָא זיא לעיירט

 -מוא ןוא ןעניילוצרעביא ךיז טייקכילגעמ עכילשנעמ ןייק טַאהעג

 יצ נידלוש ןיא רעטנָאלקעננָא רעד יצ ןעמיטשַאב וצ שיאייטרַאּפ

 .טינ

 רעד טימ לופ ןעוועג ןַאד םור-שרואק ןיא זיא טפול יד ,

 -עג ,טצילבענ יו ױזַא טָאה יז ; גנונערפיוא ןופ טעטיצירטקעלע

 -טרואק רעד ,ירושזד רעד ןופ ןעניוא יד םעדנעלבעג ןוא טלעקניפ

 -נרָאצ טיס טְליִפעגנָא ןעוועג ןענייז ןעסַאנ ענימורַא יד ןוא םוד

 וצ טיירעב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סדוארק עטכַארבענפיוא ,עגיד

 -רע םהיא טעוװ ירושזד יד ביוא ,ןעטנָאלקעננָא םעד ןעריקַאטַא

 סדוארק יד ןעבָאה (ן'יסרָאד) רענעלקנָא םעד .גידלושנוא ןערעלק
 רעד עכלעוו ,סעיצַאװַא טכַאמענ אפונ לַאזטכירעג םעד ןיא

 ןוא .ןעקירדרעטנוא וצ דנַאטשמיא ןעוועג טינ זיא שזדָאשזד

 -ענ:סגנומַאדרַאפ יד ןעננירדניירא טרואק ןיא ןענעלפ סָאנ ןופ

 שודָאשזד רעד .ןע'קנערפ ןענענ סעיצַארטסנַאמעד ןופ ןעיירש

 .ןעיירשעג עזיד ןופ ןערעוו טבױטרַאפ ןעגעלפ ירושזד יד ןוא

 ןופ ןעלהיפענ יד ןערילָארטנָאק טנעקעג טינ טָאה שזדָאשזד רעד

 טינ ךיז טָאה יײצילַאּפ יד ןוא ,לַאזטכירעג םעד ןיא םלוע םעד

 ,סָאג ן'פיוא סדוארק יד טימ ןעװַארּפס טנעקעג
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 רעטצעל רעד ןיא זא ,ננונערפיוא יד ןעוועג זיא סיורג יוזא,
 -ענ רעזנוא ןופ טנעמינער רעטפניפ רעד ןזיא לעיירט ןופ טכַאנ
 -רַאזַאק יד ןיא טנעפַאװַאב ןעוועג טכַאנ עצנַאג ַא דרַאנ לענַאש

 ןע'קנערפ ןעפור םהיא ןעמ טעװ טָאיטָא זא ךיז גידנעטכיר ,סעמ
 .ןעסַאמ עטנערענפיוא יד ןופ ןעסיײרוצסיױורַא

 ניטיונ ראפ ןַאד ןענופעג רַאנָאז טָאה טדָאטש ןופ עסערּפ יד,

 ירושזד יד זַא ,ןעריקרַאמסיוא לָאז רע ,שזדָאשזד םעֶד ןעטעב וצ

 .נָאטנוז ןוא תבש רעביא ןיב טקידרעװ רהיא ןעניײלּפָא לָאז
 ביוא ,םָארנָאּפ ןעניטולב ַא ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ םירָאװ

 -נוא טֶא .ןע'קנערפ רַאפ רעניטסניג ַא ןייז טעוו טקידרעװ רעד

 -ראפ ןוא טפשמ'עג ןע'קנערפ טָאה ןעמ ןעדנעטשמוא עכלעוו רעט

 ןוא ?עיירט רעד זא ןעטראװרע טנעקענ ןעד ןעמ טָאה !טּפשמ

 ?עשיאײטרַאּפמוא ןוא עטכארטעב ןייז ןעֶלָאז טקידרעוו רעד

 -םיוא ןא ןעוו ,טייקניטכערעג ןענירק רעטנַאלקעגנָא ןַא ןעד ןעק

 ןוא ירושזד רעד ןעבעל ,טרואק ןעבעל טהעטש עסַאמ עטגנערעג

 ."עכאר טרעדָאפ ןוא טמורב ,טעשַארטס ןוא רעטכיר םעד ןעבעל

 -ידע ןעדנעפערטַאב םעד ןופ ןענוצסיוא זיולב ןענייז סָאד

 ,לעירָאט

 "םטרעוורָאפ, םוצ טריפַארנעלעט טלַאהניא ןייז בָאה ךיא

 סָאד טרישעּפעד ךיא בָאה ,ץרעמ ןעט12 םעד ,ןענרָאמ ףיוא ןוא

 : עדנעגלָאפ

 -ריושזד אטנַאלטא' םעד ןופ ל?לעקיטרַא-טייל רעפראש רעד ,

 -לעוו ןוא טריפארנעלעט ןעטכענ בָאה ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,!לעג

 ןענופעג טָאה ,קנערפ איל רַאפ ?עיירט םעיינ ַא טרעדָאפ רעכ

 ןיא ןוא טייטס אישזדרָאשזד ןופ עסערּפ רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא

 ןעטייוצ א ןופ גנורעדָאפ יד .ןיימענלא ןיא טפַאשלעזעג רעד

 -לֶא) רעד .ןעננוטייצ ערעדנַא ךיוא ןעמונעגפיוא ןעבָאה לעיירט
 ןופ ?ייט-םורד םעד ןיא טניישרע רעכלעוו ,"דלָארעה ינַאב

 ןיא סיורא טהענ עכלעוו ,"ןויבירט םוָאר , יד ןוא ,אישזדרָאשזד

 ,ףיוא ןעזייו ייז ואוו ,ןעלקיטרַא טנייה ןעקורד ,טייטס ןופ ןופצ

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנונערפיוא רענײמענלַא רעד ייב זַא

 ןעשיאיײטרַאּפמוא ןייק ןעבָאה טנעקעג טינ קנערפ טָאה ,אטנַאלטַא

 ,לעיירט
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 -נַאטסעטָארּפ רעניה ַא ןופ חלג רעד ,רעמליוו דנערווער,

 טנייה טָאה ,רעקנעד ןוא ןַאמ רעטנענימָארּפ ַא ,עכריק רעשיט

 -ציא יד טביול רע ןעכלעוו ןיא ,טנעמטייטס ַא טכילטנעפערַאפ

 סייק רעד וצ "לענריושזד ַאטנַאלטַא; םעד ןופ ננולעטש עניט

 .לעיירט םעיינ ַא ןופ גנורעדָאפ ןייז טציטשרעטנוא ןוא

 "ידע גנישזדענעמ םעד טימ ךערּפשעג ַא טַאהעג בָאה ךיא,

 ןעמָאנ ןייז .אטנאלטא ןופ גנוטייצ רעכילגעט רעדנַא ןא ןופ רָאט

 וצ טָאה רע םירָאװ ,ןענַאמרעד וצ טביולרע טינ רימ רע טָאה

 םעד ןיא לעיציּפָא טינ ןוא רענריב רעטאווירּפ ַא סלַא טדערעג רימ

 טָאה רעבָא שנעמ רעטאווירּפ ַא סלא גנוטייצ ןייז ןופ ןעמָאנ

 -מוא ןיא קנערפ זַא ,גנונייצרעביא עטסעפ א טקירדעגסיוא רע

 סָאד ןאוו ,סעצָארּפ םעיינ ַא ןעבָאה טעװ רע זַא ןוא נידלוש

 ?.ןערעוו ןעזיוואב טעוו
 * + א

 טימ טסעומשעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 ךיז טָאה ,"לעס, ןייז ןופ סעטַארנ ענרעזייא יד ךרוד ןע'קנערפ

 ןופ רענעמ ריפ זא ,טנָאזעג ןוא רעטכעוו יד ןֹופ רענייא ןעזיוװַאב

 ןעגענַאד טינ טָאה רע ביוא ,ןענערפ לעטדעטש ןעגיאייברעד ַא

 טרעפטנעעג טָאה רע .ןהעז םהיא ןעמוקניירַא ןעלָאז ייז ןַא

 -ניירא ןענייז --- ןעטסירק עלא --- רעכוזַאב ריפ יד ןוא ,טינ זַא

 : .ןעמוקעג

 וצ םעדנעוועג ייז ןופ רענייא ךיז טָאה --- ,קנערפ .רמ ---

 ױזַא ןעבָאה רימ לייוו ,ןהעז ךייא טלָאװעג ןעבָאה רימ --- םהיא

 יא ןענייז רימ ןוא סייק רעייא ןענעוו ןעזעלעג ןוא טרעהעג ?יפ

 ןעטכערעג ןייק ןענארקעג טינ טָאה רהיא סָאד עראוועג טגייצרעב

 ,לעוירט

 -דניירפ רהעז ,ענידוועמעש טימ טקוקַאב םהיא ןעכָאה ייז

 -ונעג דישבא ,טניינרַאפ ךיז ייז ןעבָאה ןַאד ןוא ןעלכיימש עכיל

 | .ןעגנַאגענסױרַא ןוא ןעמ

 -עג קנערפ טָאה -- ?שיטסירעטקַארַאכ טינ סָאד זיא --

 -רע רעמענעגנא רעד ןופ רעטנערעגפיוא ןא לעסיבא רימ וצ טנָאז

 ךיז טרעטכינ םלוע רעד -- .טַאהעג ָאד טָאה רע סָאװ ,גנורהאפ

 ,ןהעטשראפ וצ ןָא ןיוש ןעביוה ןעסאמ יד .סיוא ןיוש



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב | 06

 ,רעמַאק ןייז ןיא םהיא ןעבעל ןענַאטשענג זיא קנערפ ,סרמ
 פוש ןייז ףיוא ּפָאק רהיא טנהעלעגנָא יז טָאה רעטרעוו עזיד ייב
 "יוא ערהיא ןופ טלַארטשענ ןעבָאה גנונפָאה ןוא טסיירט .רעט
 'וצקירוצ ןָא ךיז טגנערטש יז זוא ,ןעוועג גיטנעק ןיא סע ,ןעג

 ןיא ןָאטעג שוק א רהיא טָאה קנערפ .ןערעױט ערהיא ןעטלַאה
 -ןיא עצרַאװש ענייז .ןעטעלנ ךילטרעצ רהיא ןעמונענ ןוא ןרעטש
 -עהֹוצנֶא ןַא טימ טעשטשילבענ ךיוא ןעבָאה ןעגיוא עטנעגילעט
 .רערט ַא ףיוא שינער

 ךָאנ ןעסעזענ ןַאד רעמַאק ןייז ןעבעל זיא רימ טימ ןעמַאזוצ
 ,טסירק א ,ןַאמ רעטיובעג קרַאטש רעגיסקיוועג ַא ,רעכוזַאב א
 ס'קנערפ ןיא טגייצרעביא ןעראוועג ןענייז עכלעוו ,יד ןופ רענייא
 ,ןעטקאפ יד טימ טנעקאב רעיונעג ךיז ןעבָאה ייז טניז דלושנוא
 יא רע .ןע'קנערפ וצ ןעוועג ןַאמ רעזיד זיא רעדמערפ דליוו ַא
 ףעדנערהיר רעד ייב ןוא ,עיטַאּפמיס ןייז ןעקירדסיוא רָאנ ןעמוקעג
 ֿפײטרוארַאֿפ םעד ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא עכלעוו ,ענעצס
 -ילּפ טיירב רעזיד טָאה ,יורפ רענעבענרעביא ןייז ןוא ןַאמ ןעט
 ךיז טָאה רע ,ןעּפיל ענייז ןעסייב ןעמונעג רענַאקירעמַא רעגוצ
 .טנייואוצ טינ רעיש ךיוא

 ינַאנ ַא ןעמוקעג ןָאזירּפ ןיא ןע'קנערפ וצ זיא ןעגרָאמ ףיוא
 טסירגַאב םהיא ןעבָאה ןָאזרעּפ 164 .,רעכוזַאב טימ םָארטש רעצ
 א ןעוװעג ןיא סע .ייברעד ןענַאטשעג ןיב ךיא  .טקוקַאב ןוא
 ,ענעצס עגידריווקרעמ

 ןיא ?לענריושזד אטנאלטַא, םעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא
 טקירדעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,ףירב טימ םָארטש א ןעמוקעגנָא
 ,סייק קנערפ רעד וצ גנולעטש רהיא טימ טייחנעדירפוצ

 ןעגעוו (תושרד) סנעמריוס ןעטלאהעג ןעבָאה עכילטסייג ךָאנ
 ראפ ל?עיירט םעיינ ַא טרעדָאפעג ךיוא ןעבָאה ייז .סייק רעד
 ךיא ןעוו ,1914 ,ץרעמ ןעט15 םעד ,גָאטנוז ןייא ןיא .ןע'קנערפ
 ףניפ ןופ םיחלג ףניפ ןעבָאה ,אטנאלטא ןיא ןענופענ ךיז בָאה
 ןופ רענייא .ןעטלַאהעג סנעמריוס עכלעזַא ןעכריק ענעדישרַאפ
 טָאה --- שטריושט טסידָאטעמ רעד ןופ ,יררעק דנערווער --- ייז
 תודע םעד ףיוא ,ןע'קנערפ ןעננעה זַא ,טרעלקרע סערעדנַא ןעשיווצ
 .לַאדנַאקס ַא ןעוועג טלָאװ ,ילנָאק יוװ ןָאזרעּפ ַאזַא ןופ ןעגָאז
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 ,שטריושט טסילאסרעווינוא רעטשרע רעד ןופ רעכילטסייג רעד

 -עג השרד ןייז ןופ ףיױלרַאפ ןיא טָאה ,סנייל .א .ּפ דנערווער

 ןץייװאב רעגיטסנינ ַא ןיא דיא ַא ןיא קנערפ סָאװ סָאד  :טנָאז

 ,דיא ַא זיא רע לייוו טינ זיא ,גידלוש זיא רע ביוא .םהיא רַאפ

 ןוא ;?עיירט םעיינ ַא טרעדָאפעג טָאה רע ."םעד ץָארט רָאנ

 ןעצנַאג ןייז ןעבעגענּפָא סייק רעד רע טָאה גָאטנוז ןעטסקענ םעד

 ןעבָאה סָאװ ,ןענָאלָאכיסּפ עסיורג זַא טנָאמרעד טָאה רע .ןָאמריוס

 .גירלושנוא זיא קנערפ זא ןעגָאז ,טרידוטש סייק יד

99 

 .ןיסרָאד טימ ךערּפשעג ןעגנַאל א בָאה ךיא

 ,ןעטסירק עטנעגילעטניא ייוצ טימ ןהעזעג ךיז בָאה ךיא

 ןעמ .גידלוש ןיא קנערפ ןזא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז סָאװ

 "אב טוג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ סלַא ייז ףיוא ןעזיוועגנָא רימ טָאה

 -ייז ייז .?ןעדייר ןעק ןעמ ,, ןעמעוו טימ ןוא סייק רעד טימ טנאק

 -םיֹוא ןא ףיוא ךילדניירפ ןוא ךילפעה רהעז ןעוועג ךילקריוו ןענ

 קנערפ רעד זא טרעכיזראפ רימ ןעבָאה עדייב ,רעגייטש ןעניטכיר

 ; ןעדיא וצ ןעגנוהיצַאב ערעייז וצ טינ תוכייש ןייק טָאה סעצָארּפ

 ןיימ ןופ ,ךיא .דניירפ עטסעב ערעייז ןעשיווצ ןענייז ןעדיא זַא

 .תמא םעד ןהעגרעד רָאנ ליוו ךיא זא ,טרעכיזרַאפ ייז בָאה ,טייז

 ןא ,טגייצרעביא ןענייז ייז סָאװ ראפ טרעלקרע רימ ןעבָאה ייז

 .ןעביולג ןעמ ןעק לעיירט םייב טלהעצרעד טָאה ילנָאק סָאװ סָאד

 רעבָא .טייקמאזקרעמפיוא טימ טרעהעגסיוא ייז בָאה ךיא

 עניימ ףיֹוא ןוא .רעטרעוו םתפ ןעוועג ןענייז ןעטנעמונרַא ערעייז

 בָאה ךיא זא ,טרעפטנעעג יוזא ייז ןעבָאה ןעטנעמעוגרַא-ןעגענ

 טכייל ןעוועג זיא סע .טסנרע ןעמענ טנעקעג טינ דייר ערעייז

 רעד ןֹופ סולפנייא םעד רעטנוא ךיז ןעניפעג ייז זא ,ןהעז וצ

 ןיא גנונייצרעביא ןייק ייז ןעבָאה ןיילא ,עיצַאטינַא קנערפייטנַא

 קנערפ זַא ,טביולגעג טושּפ ןעבָאה ייז .טַאהענ טינ ענַארפ רעד

 רעדָא ,טביולגעג יוזא ןעבָאה עטנאקאב ערעייז לייוו ,גידלוש זיא

 .ןעביולג ייז זַא טגָאזעג

 "עג רעזנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ייווצ עזיד ןופ רענייא

 עליואוו ןענייז ללכב ןעדיא זַא ,טלָאהרעדיוװ לָאמ עכילטע ךערּפש
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 ןעדעי ןיא ןעמַאנסיוא עטכעלש ןַארַאפ ןענייז סע ןא ;ןעשנעמ
 לָאמ רָאּפ א ,םַאנסיוא עטכעלש ַא זיא קנערפ זַא ןֹוא קלָאפ
 ףיוא ןערעפטנע טנעקעג טינ טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג סָאד רע טָאה
 ַא טכַאמענ רימ ףיוא טָאה טסירק רעזיד ."הישק, א עניימ
 -רַאפ ןעוועג טושַּפ זיא רע .שנעמ סלַא קורדנייא ןעטוג רהעז
 ןופ םולפנייא םעד רעטנוא קרַאטש וצ ,גנוניימ ןייז ןיא טרעווילג
 ,רעקנעד סלַא ןוא רעטקַארַאכ ןיא ךאווש וצ ןוא עטנאקאב ענייז

 -סירק עטנענילעטניא ייוצ טימ ןהעזענ ךיוא ךיז בָאה ךיא
 ךיז טגייל עטכישעג יד זא ,טנָאזעג ןעפָא רימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעט
 -ירעטקַארַאכ ן'ילנָאק טָאה ייז ןופ רענייא .,לכש ן'פיוא טינ ייֵז
 : רעטרעוו עפרַאש טימ טריז

 -רעד רענינ רעד סָאװ טרָאװ ןייא ןייק טינ ביולג ךיא---
 | ,טגָאזעג רע טָאה -- טלהעצ

 -ענ טינ רעבָא רע טָאה סייק רעד ןענעוו ןעדייר ךפ ןייק
 ,טלָאװ

 ןעטסירק ריפ עזיד ןופ רענייק זא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 ,ןעמָאנ ןייז ןענעכייצראפ וצ טביולרע טינ רימ טָאה

 ןיא ןערעו וצ ןעניוצעגניירַא טינ זיא עטסרעכיז סָאד ---
 יד ןופ רענייא טקירדעגסיוא ךיז טָאה --- ,טייקכילטנעפע רעד
 ,ןע'קנערפ ןעגעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ייווצ

 לעסיב שביה א ךיז ךיא בָאה דצ קנערפ-יטנַא םעד ןעגעוו
 -יוצ .אטנאקטא ןופ ןעדיא רענאקירעמא עכילטע ןופ טרעהעגנָא
 -ייז ,םינכש רעדָא רעמָאטסָאק ,עטנאקעב עכילטסירק ערעייז ןעש
 ןוא טסעומשעג טּפָא ןעבָאה ייז ןעמעוו טימ ,עכלעזַא ןעוועג ןענ

 -ענרעביא רימ ייז ןעבָאה ,ָאזלא .,ןינע םעד ןעגעו טריטַאבעד

 .ןענָאז ענעי סָאװ ןעבעג

 רעד ןענעו טאהעג בָאה ךיא סָאװ ןעכערּפשעג עזיד עלַא

 בָאה ךיא סָאװ ,םעד וצ בָאנוצ א ןעוועג רימ ייב ןענייז סייק

 םעד ןופ טכירַאב ןעשיפארגָאנעטס ןעקיד םעד ןיא טנעיילעג
 ךיא .טנעגונאב טינ םעד טימ רעבָא ךיז בָאה ךיא .לעיירט
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 לארענעשזד:רָאטיסילָאס טימ ךיז ןהעז וצ ןעסָאלשַאב ךיז בָאה

 : ,ךילנעזרעּפ יסרָאד
 רע .ןענופענ טינ םהיא ךיא בָאה ארויב ןעֶלעיציפָא ןייז ןיא

 -רעבירַא ךיא ןיב .טכירעג ןעלענימירק םעד ןיא ןעוועג ןַאד זיא

 .ןיהַא ןעננאגענ

 ייב ןעװענ ןענייז סע  .גידייל-בלַאה ןעוועג זיא לָאז רעד

 וצ טּפשמ'עג טראוועג ןעבָאה סָאװ ,עטריטסערַא גילדנהעצ יירד

 ןעסעזעג ןענייז ייז ןוא סרעגענ ןעוועג ייז ןענייז עלא .,ןערעוו

 זיא טייז "עסייוו, יד ,לַאז םעד ןופ טייז "רעצראווש , רעד ףיוא

 ןעצנַאג ןיא ןענייז עסייוו עטריטסערַא ןייק .,טסוּפ טעמב ןעווענ

 .טסעומשעג ןוא ןעסעזענ ןענייז סרעיאל עכילטע .ןעוועג טינ

 ןייק טינ ,ןערַאד א ףיוא ןעזיוועגנָא רימ ןעמ טָאה ייז ןעשיווצ

 ןע'סואימ ןייק טינ ,ןעמענעגנַא ןַא טימ ןַאמ ןעגנוי ןעכיוה

 .םינּפ

 .ןעגנאגעגוצ םהיא וצ ןיב ךיא .יסרָאד ןעוועג זיא סָאד

 ןעכילנעט ןעשידיא םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןיב ךיא --|

 --- ,טלעטשעגרָאפ ךיז ךיא כָאה --- ,קרָאי וינ ןופ ?סטרעוורָאפ,

 וצ קעווצ ןעלעיצעּפס םעד טימ אטנַאלטא ןיא ןעמוקענ ןיב ךיא

 ךיא .תמא םעד ןהענרעד ליוװ ךיא .סייק קנערפ יד ןערידוטש

 ,ןיילַא ךייא ןופ דצ רעייא ןערעה ליוו

 וצ ןעדייר ,ןעזָאלבנָא ךיז טעוו רע זא ,טרַאװרע בָאה ךיא

 .טַאהעג תועט ַא בָאה ךיא .טייקענלאמרַאפ עטלאק ַא טימ רימ

 -ַאפנייא ןא טימ ןוא ךילדניירפ ץנַאנ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע

 :טגָאזעג רע טָאה ,לעכיימש ןעכילביל רַאנָאז ,ןעב

 ?רשוי טימ ןעלדנַאהַאב ךימ רחיא טעוו ---

 -יזרַאֿפ ךיא -- טרעפטנעעג ךיא בָאה --- !וויטיזָאּפ ---

 .תמא םעד ןעסיוו ראנ ליוו ךיא זַא ,ךייא רעכ

 ןופ רעטרָאּפער א ןעוועג זיא ָאד לייוו ,סָאד גערפ ךיא ---

 ענייא ןעפורעגנָא טָאה יסרָאד) .גנוטייצ רעקרא- וינ רעדנַא ןַא

 -רַאפ ךיוא ךימ טָאה רע (.ןעננוטייצ עשילננע עטסערג יד ןופ

 ;רׂשֹוי טימ ןעלדנַאהַאב ךימ ןוא לעיַאר ןייז טעװ רע זא טרעכיז
 .טרעקראפ טקנוּפ ןָאטעג רע טָאה ךָאנרעד ןֹוא
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 -יא רעד טימ ןערהָאפקעװַא אטנַאלטַא ןופ לעװ ךיא ביוא ---
 יױזַא ךילריטַאנ ךיא לעװ ,גידלושנוא זיא קנערפ זַא גנונייצרעב
 ,טנָאזעג ךיא בָאה --- ,ןעביירש

 -ענּפָא ךיז רע טָאה --- ,ךילדנעטשראפטסבלעז זיא סָאד ---
 ןעבעגרעביא גיטכיר לָאז ןעמ ןזַא ,רָאנ גנַאלרַאפ ךיא -- .ןעפור
 ,סייק רעד ןופ דצ רעזנוא

 ןייז ןיא ןעמוק וצ גָאטימ ךָאנ ןעדאלעגנייא ךימ טָאה רע

 ,סיִפֶא טאװירּפ

 לופ ,רעמיצ רעכילגנעל רעלָאמש ץנַאג א ןעוועג זיא סָאד
 ןהעזסיוא ןעניטכיצ ,ןעטענ םעד .ןעריּפַאּפ ןוא רעכיב ַאָאל טימ
 ,טַאהעג טינ סע טָאה סיפָאדָאָאל רעקראי וינ ןעגניטכיוו ַא ןופ

 ןעגעו טדערעג ןוא ןעסעזעג רימ ןענייז ןעדנוטש יירד ייב
 רע ןוא תוישק ,ןענארפ טלעטשעג םהיא בָאה ךיא .סייק רעד

 רעניטפעה א ןעמוקענרָאפ זיא לָאמ עכילטע .טרעפטנעעגנ טָאה
 ,רענייטש ןעכילדניירפ א ףיוא ץלַא רעבָא ,זנוא- ןעשיווצ ךוסכס
 ךיא ןוא ?ךעלעטעצ-דרָאמ , יד ייב ןעטלַאחעג ןעבָאה רימ ןעוו
 קנערפ זא ,עזייוַאב יד ןענייז סע דנעגָאלש יװ ןעזיוועגנָא בָאה
 ,טפמעקַאב שיגרענע סָאד יסרָאד טָאה ,טריטקיד טינ ייז טָאה
 -וצ בָאה ךיא ןעגנורעלקרע-ןעגעג ענייז טריקַאטַא בָאה ךיא
 -ןעטנעמונרַא יד (טלהיפענ ךיא בָאה סנעטסנינייוו ױזַא) טּפַאלק
 רךימ רע טָאה ןאד .ןעיובפיוא טפורּפענ טָאה רע סָאװ ,עדייבענ
 ןא ןופ עצילָאּפ רעטשרעטנוא רעד ףיוא ןעזיוועגנָא רעגניפ ן'טימ
 .זנוא ןעגעקטנא טקנוּפ ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,קנארש םענעּפָא
 .ןעריּפַאּפ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןעצנאנ ןיא זיא יז

 ךילדניירפ ץלא ,טגָאזעג רע טָאה --- סייק יד זיא סָאד ---
 -יא ץלַא סָאד ןומ ןעמ -- .עמיטש עמענעגנַא ןַא טימ ץלַא ןוא
 רהיא .ערעדנַא סָאד טימ טלעטייקעג זיא סנייא םירָאװ ,ןענעיילרעב
 רהיא ןעוו ,לעיירט םעד ןופ טכירַאב םעד טנעיילעג רָאנ טָאה
 -ע? ןעמוקַאב רחיא טלָאװ ,אפונ ?עיירט ן'פיוא ןעווענ טלָאװ
 רעדנַא ץנאג ַא טאהעג רהיא טלָאװ ןַאד ,ןעקורדנייא ענידעכ
 טפראדענ רהיא טלָאװ ,ןענעייל ָאי ןיוש ביוא רעבָא .גנוניימ
 רימ ייב ךיז טָאה רעכלעוו ,ףָאטש טימ קאפ ןעזיד ןענעיילרעב'א



 1 , אמַארד קנערפ וד

 -רעביא ךייא ןעטייהלעצנייא ןעסאמ ןעטלָאװ ןַאד .ןעבילקעגנָא

 .רעדרעמ רעד זיא קנערפ זא ,טנייצ
 ןעגארפ ןענעוו ךילכעזטּפיוה רעבָא ךיז טלעדנַאה ָאד --

 -שנעמ ןופ ןעננורהאפרע יד סָאװ ץלַא ןופ ןוא ?כש ןע'טושּפ ןופ

 רעדיוו ןוא .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- זנוא ןעזייוו ןעבעל ןעכיל

 -וצרֲאפ ךיז זיא סע ךילרעכעל יװ ןעזייוואב ןעמונעג ךיא בָאה

 .טריטקיד ךעלעטעצ יד טָאה קנערפ זא ,ןעלעטש

 -נוא רעד ףיוא ןעזיוועגנָא לָאמַא ךָאנ יסרָאד טָאה םעד ףיוא

 רע טָאה ייברעד .קנארש םענעפָא םעד ןופ עצילָאּפ רעטשרעט

 יד הריבע ןא זיא'ס, :טגנָאז רענייא יו יױזַא ענימ ַא טכַאמעג

 ,רהיא ןעק ךיא יו סייק יד טנעקעג טלָאװ רהיא ןעוו ,דייר

 ."גָאז ךיא יוװ יֹוזַא זיא סע זא ,טסואווענ רהיא טלָאװ

 :רעטרעוו טימ טגיילעגוצ רע טָאה םעד וצ

 ןעוו .ןעבָאה רימ סָאװ ץלַא טינ זיא ןענָאז-תודע ס'ילנָאק ---

 -נוא טלָאװ ,טַאהעג טינ תודע סלא ןילנָאק וליפַא ןעטלָאװ רימ

 .גונעגנ קרַאטש ןעווענ ךיוא ןע'קנערפ ןעגעוו סייק רעז

 יד ןיא ךיילג טקוקעג טינ רימ יסרָאד טָאה רעטרעוו עזיד ייב

 לעסיבַא ךיז טלהיפעג ,טרינעשז ךיז טלָאװ רע יװ יוזא ,ןעניוא

 אזא רעבָא .טכודעג רימ סָאד ךיז טָאה רשפא ,םעווקאבנוא

 ןעבָאה רעטרעוו ענייז .טכַאמענ רימ ףיוא טָאד טָאה קורדנייא

 -גיטכיוו יד ןעוועג זיא ןעגָאז תודע ס'ילנָאק .טשַאררעביא ךימ

 רעטנוא .ךילטנעגייא סייק עצנַאג ןייז --- סייק ןייז ןופ לייט עטס

 ירושזד ַא עטכישעג ןייז טימ יִלנָאק טלָאװ ,ןעדנעטשמוא ענירעהעג

 ןייז ןופ טמוק טלהעצרעד רע סָאװ סָאד זא ,טנייצרעביא ךיילנ

 רעניצנייא רעד ןוא רע'תמא רעד זיא רע ןזא ןוא ,עיזַאטנַאפ

 סָאד סייוו יסרָאד זא ,טנייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא ןוא .רעדרעמ

 | .ךיא יו רעסעב ךָאנ
 -ענ ךיוא רע טלָאװ ן'ילנָאק ןהֶא זא ,גנוקרעמאב עבלעז יד

 טכאמעג רעטעּפש ןעכָאו עכילטע יסרָאד טָאה ,סייק יד ןענואוו

 -ָאק ןָאזירּפ רעד ייב ןעמוקענרָאפ ןיא סָאװ רעהרַאפ ַא ףיוא

 .ןָאשימ

 "ענג ןעבָאה רימ יו ךילפעה ױזַא טנעגעזעג ךיז ןעבָאה רימ

 ןיוש :טכארטעג ךיז ךיא בָאה םהיא ןופ נידנעהענ ,טסעומש
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 ,טלעוו יד ןענייצרעביא וצ טייברַא רע יו רהָאי ַא יו רעכעה
 -ענ יױזַא םהיא ףיוא סָאד טָאה .רעדרעמ רעד ןיא קנערפ זַא
 עכלעזא !?טדערעגנייא ןיילַא סָאד ךיז טָאה רע זא ,טקריוו
 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב .ןעדיירנייא טינ רעבָא ךיז ןעמ ןעק ןעכאז
 ,רערעדנַא ןייק ןוא יַלנָאק סיואכרוד זיא גידלוש זַא ,רע טסייוו

 סָאד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןערַאברעדנָאז ַא
 טנעקעג ךיוא רע טלָאװ ן'ילנָאק ןהֶא זא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ
 ךילדנירג ןעוועג ןַאד ןיוש ןיב ךיא ,דלוש ס'קנערפ ןעזייווַאב
 םעד ןופ טכיראב ןעשיפארנַאנעטס ןעצנַאג םעד טימ טנאקעב
 ןיא .זיא סָאד ךילרעכעל יו טסואוועג בָאה ךיא ןוא לעיירט

 זא ,ןייזטסואווַאב ןייז טלהיפעג ךיא בָאה ס'יסרָאד רעטרעוו עזיד |
 -עגידנוש ס'ילנָאק ןעביולג טינ טעװ שנעמ רעטנעגילעטניא ןייק
 -רעד ךיז ךיא בָאה רענייז גנוקרעמאב רעניזָאד רעד ןָא .עטכיש
 ןיא ןהעז ךיא נעלפ לָאמ סעדעי ןוא ,לָאמ ליפ טנַאמרעד ךָאנ
 רימ רע ןעק ,רעטרעוו יד סיױרַא טדער רע תעשב יװ ,קנַאדעג ןיימ
 ,ןעניוא יד ןיא ךיילג ןעקוק טינ
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 ךיא ןעוו ,ן'יסרָאד טימ ךערּפשענ ןיימ ךָאנ ןעגרַאמ ףיוא
 רימ ייב רע טָאה ,טיזיוו ןעכילנעט ןיימ טכַאמעג ןע'קנערפ בָאה
 | : טגערפעג

 -ךָאפ, םֹוצ ןעריפארנעלעט טנייה רהיא טעוװ סָאװ ---
 | | ?"סטרעוו

 א טלהיפ סע יוזא יו ןעריפארנעלעט ןעלעוו טלָאװ ךיא ---
 -בא ןיא ןוא טיוט םוצ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא רעכלעוו ,שנעמ
 .גידלושנוא טולָאס

 ףיוא טרָאװטנַא ןא ןעביירשפיוא ןעטעבעג םהיא בָאה ךיא
 ןופ ןעמונעגסױרַא ,ןָאטעג לעכיימש א טָאה רע .עגַארפ רעזיד
 : ןעבירשענפיוא ןוא ?עטרַאק ַא ןוא ליסנעּפידעל א טעקַאּפ ןייז

 ריס .םולח ַא יװ רָאפ רימ טמוק עטכישעג עצנַאג יד,
 זיא סע זא ,רעטכַאבָאעב רעניטייז ַא רָאנ ןיב ךיא זא ,ךיז טכוד
 -ענ טינ ךיא בָאה גיפיולרָאֿפ .רימ וצ טינ ,ערעדנַא וצ ךייש
 ,"ארומ םוש ןייק טלהיפ

 ,טגָאזעג טינ םהיא ךיא בָאה ן'יסרָאד ייב ןעוועג ןיב ךיא זַא
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 -ָאס םעד ןענעוו סעומש א ןעניוצרַאפ םתס םהיא טימ בָאה ךיא

 .לארענעשזד-רָאטיסיל

 קנערפ טָאה --- ,סעיציבמַא עשיטילָאּפ עסיורנ טָאה רע ---

 ,ןעלהַאװ ךרוד טינ ןעמוקאב עלעטש ןייז טָאה רע --- ,טנָאזענ

 ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ טנעמטניִאּפַא ןַא ךרוד רָאנ

 ןייז טָאה רעכלעוו ,לארענעשזד-רָאטיסילָאס ןענידרעהירפ םעד

 "רע ןעק רע זַא ןעזייו ליװ רע ןוא ;טגידנעעג טינ ןימרעט

 -ענעשזד-ראטיסילַאס סלַא רעבָא רע טָאה ךיוא זערעוװ טלהעוו

 -רַאֿפ רע טָאה סעסייק עלענַאיצַאסנעס ייווצ ,לזמ גינעוו ?אר

 -רַאֿפ רע ליוו .םהיא טימ ןעדירפוצ טינ זיא םלוע רעד .,ןערָאל

 יַאּפ טָאה ,ונ .גלָאפרע ןַא ךָאנ טשרוד רע .,ןעמָאנ ןייז ןערעסעב

 סייס ַא טלעטשעגנעמַאזוצ רע טָאה ,ָאזלא דרָאמ רעזיד טריס

 יד טלעוו רעד ןיא ץלַא ףיוא ןעוועג טייראב זיא רע ןוא רימ ןעגעג

 .ןעניוועג וצ סייק
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 גנוטייצ עטייווצ ַא --- .טייקגיטכערעג רַאפ ןעמיטש עיינ
 .ןע'קנערפ רַאפ לעיירט םעיינ א טרעדָאפ

 טָאה ,אטנאלטא ןיא ךוזאב ןיימ ןופ געט רָאּפ עטצעל יד ןיא

 רעד ןעגעװו ןעטכירַאב עלופטסיירט ייוצ טקורדעג עסערּפ יד

 .םייק קנערפ

 רעד ןופ דילנטימ ַא ,וויָלֶא םעס טָאה ץרעמ ןעט17 םעד

 "עג ,אישזדרָאשזד ןופ (טנעמַאלרַאּפ רעלַאקָאל) רושטיילסישזדעל

 ףראד ,גנוניימ ןייז םיול זַא ,גנורעלקרע עכילטנעפע ןַא טכַאמ

 | .לעיירט םעיינ ַא ןעבעג ןע'קנערפ ןעמ

 ןופ דילגטימ א .ןמיס רעמענעגנא רהעז א ןעוועג זיא סָאד

 -יטיִלָאּפ רעלענָאיסעּפָארּפ א ךילנהעוועג זיא רושטיילסישזדעל א

 ַא ןיא גנורעדָאפ ַאזַא טימ סױרַא טמוק שנעמ אזא ןעוו .ןעש

 ןוש זיא סע זַא ןמיס א ;ןיוש נעמ ןעמ זַא ,ןמיס

 ןעפורסיורַא רע טעװ טירש ַאזַא טימ זא הנכס ןייק ָאטינ רהעמ

 .םלוע םייב טייחנעדירפוצנוא

 -לעז םער ןופ זירּפוס רעטייווצ א ןעמוקעג זיא ןענרָאמ ףיוא
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 .ה .ע :רערעניטכיו ןוא רערעסערנ ַא ךָאנ רעבָא ,טרָאפ ןעב
 רעישזדרָאשזד רעד ןופ (רעציזרָאפ) רעקיּפס רעד ,לעקיימקעמ
 ַא ןעקורדּפָא ןעזָאלעג גנוטייצ א ןיא טָאה ,רושטיילסישזדעל
 קנערפ זא ,גנוניימ יד טקירדענסיוא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ףירב
 סהיא ףרַאד ןעמ זַא ןוא סעצָארּפ ןעלעיַאר ןייק טַאחעג טינ טָאה
 ,לעיידט םעיינ ַא ןעבעג

 זיא סאוו ?עקיטרַא-טייל ַא ןעוועג זיא ניטכיוו רעגינייוו טינ
 -רָאשזד אטנַאלטא, גנוטייצ רעד ןיא ןענישדע גָאט ןעבלעז םעד
 .ןע'קנערפ ראפ סעצָארּפ םעיינ ַא רַאפ ןעטסנוג וצ ךיוא ,"ןעישזד
 גנוטייצ רעטנַאלטַא ענעהעזעגנָא עטייווצ יד ָאזלא ןיוש זיא סָאד
 ,גנולעטש ַאזא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ

 יטַאּפמיס עמעראוו ַא טקירדעגסיוא טָאה ?עקיטרַא:טייל רעד
 אטנאלטא זא ,טלעוו יד טרעכיזרַאפ ןוג ,קלָאפ ןעשידיא םעד וצ
 -יטנַא ןעוועג ןיא סע ביוא  .םזיטימעסיטנַא ןייק ןופ טינ סייוו
 רעביירש רעד טָאה --- ?לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא םזיטימעס
 ןופ טינ ןעמוקעג סָאד זיא, --- טרעלקרע לעקיטרַא-טייל םעד ןופ
 טינ ןופ ,ןעשנעמ ענלעצנייא ןופ רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד
 ךס א סױרַא ןעבינ ןעדיא .עכילטרָאװטנַאראפ טינ ,עדנעקנעד

 ,"ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא יו רעכערברַאפ רעגינייוו

 ,גנונייצרעביא ןייז רעטייוו טרעלקרע רעביײרש-לעקיטרַא רעד
 רעדנעקנעד רעד ןופ ,ךעלטנעצ-ןיינ טינ ביוא ,ךעלטפניפ-ריפ ,, זא
 ביוא ,ךילקילג ןעצעש ךיז ןעלעוו אטנאלטא ןופ גנורעקלעפַאב
 ."ל?עיירט םעיינ ַא ןעמוקַאב טעוװ קנערפ
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 -עג אטנַאלמַא ןופ ןעדיא יד ןענייז םייק קנערפ רעד ךרוד
 .החּפשמ ןייא יו ױזַא ןערָאװ :

 רענַאקירעמַא רעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא רעדנַאזקעלַא
 -עג ױזַא ךיז עידעגַארט קנערפ יד טָאה סָאװ ,אטנַאלטַא ןופ דיא
 ףיוא טָאה סאוו ,רעניצנייא רעד טינ ךיוא ; ןעצרַאה םוצ ןעמונ
 עטנענילעטניא עכילטע ןיא .טכַארברַאֿפ טייצ ךס ַא סייק רעד
 ןעמונרַאפ ןעוװעג ןינע םעד טימ ןעמ ןיא ןעילימאפ עשידיא
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 -נינייו ןענייז סייק רעד ךרוד .נעט ענעצנַאנ ךילבעטשכוב

 ךיז טָאה ןעמ ; טעדניירפַאב טנעהָאנ ןערָאװעג ןעשנעמ עטנַאקַאב

 טָאה ,ןעמוקעננעמאזוצ ךיז ןיא ןעמ ןעוו ןוא ,טנענעגַאב טּפָא

 ןעמ ןעו .סייק קנערפ רעד ןעגעװו טדערענ ךילכעזטּפיוה ןעמ

 ַא ןופ רָאטקַאדער ַא ןעמוקעג ןיא סע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה

 ךיז ןעבָאה ,סייק קנערפ רעד ןעגעוו לעיצעּפס ,ננוטייצ רעשידיא

 ,טריסערעטניארַאפ אטנַאלטא ןופ ןעדיא עלַא טעמב

 ןעטסילאיצַאס -- אטנַאלטַא ןופ ןעסָאנעג ערעזנוא ןעגעוו

 וצ גירביא ןיא -- ?גניר רעטייברַא, םעד ןופ רעדילגטימ ןוא

 .טייצ ךס ַא טכַארברַאפ ךיא בָאה טפַאשלעזעג רעייז ןיא .,ןעדייר

 ייב ןעטלַאהעגפיוא ךיז בָאה ןוא טסַאנ רעייז ןעוועג ןיב ךיא

 -ריטַאנ ןעבָאה רימ (*,ןילרעמ ןוא יקסלָאּפמַאי ,רערהיפ ערעייז
 / רעבא ןעבָאה רימ .לובלב קנערפ םעד ןענעוו טדערעג ךס ַא ךיל

 "סטרעװרָאפ, ןעגעוו ,גנוגעװַאב רעזנוא ןענעוו טסעומשעג ךיוא

 -וקעגרָאפ ךיוא זיא סע .עטנאקאב עכילטפַאשניימעג ןענעוו ןוא

 -רָאפ ַא ןעטלַאהעג בָאה ךיא ואוו ,ננולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ַא ןעמ

 .טפנוקנעמאזוצ רעכילטפַאשנעסָאנעג ַא -- ךָאנרעד ןוא ,גארט

 רעדניק ,אטנאלטא ןופ "םידוחי, יד ךילכעזטּפיוה ךיא ןיימ ָאד

 ,ןעדיא עשיזעגוטרָאּפ ןופ רעדָא ןעטנארגימיא עשידיא-שטייד ןופ

 ךימ ןעבָאה ייז .אקירעמא ןיא תוחּפשמ עשידיא עטסטלע יד

 ןעכילטפַאשניימעג רעזנוא בילוצ סיואכרוד ךיז וצ ןעדאלעגנייא

 ןיא טייצ יד יו יױזַא ןוא ;לאזקיש ס'קנערפ ןיא סערעטניא

 -נודַאלנייא עלַא ןעמעננָא ןענעק לָאז ךיא זַא ץרוק וצ ןעוועג

 -ייז ייֵז ,?יטרַאּפ, עסיורג ןייא טכַאמעג ךילדנע ןעמ טָאה ,ןעג

 ןיא רע .,דלושנוא ס'קנערפ ןיא טנייצרעביא ףיט ןעוועג עֶלַא ןענ

 יײרעריטרַאמ ןייז בילוצ ןוא ;רעריטרַאמ ַא יװ ביל ןעוועג ייז

 ךיא .ןעדיא סלַא טלהיפענ רעמיא יו רהעמ ךיז ייז ןעבָאה

 ךיא סאוו ןייּפ ןופ ןעקורדסיוא יד ןעסענרַאפ טינ לָאמנייק לעוװ

 .טרעהעג ייז ןופ בָאה

 יד רַאפ ךיוא רימ ןופ קנַאד רעמירַאו ַא טמוק ןע'ןילרעמ .נעג (*
 רעד ויב ,טצוא ןעבעגעג גולווומיירעב יוזַא רימ טָאה רע סָאװ ףליה

 .?ַאמַארד קנערפ, רעזיד ןופ גנוגיטרעפוצ
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 .ןע'קנערפ טימ ךיז ןעגעז ךיא

 -ענעז ךיז ןעמוקענ ךיא ןיב ,ןערהָאפקעװַא ןיימ רַאפ ,ןעוו

 ןענופעג ןָאזירּפ ןיא םהיא ןעבעל ךיא בָאה ,ןע'קנערפ טימ ןענ

 ןוא רעואדליוו .רד ,דניירפ עמיטניא ייווצ ענייז ןוא יורפ ןייז

 .טגעלעגפיוא טוג ןעוועג ייז ןענייז עלא ,ןייטשרוב ?עוימעס

 םעיינ ַא ףיוא ןעטכיזסיוא יד .גיטסניג ןהעזענסיוא טָאה ץלַא

 רימ ןעבָאה ,ָאזלא .עדנעצנעלנ ןייז וצ טניישעג ןעבָאה ?עיירט

 | ,טסַאּפשעג

 ,ךיז טכַאד ,רעואדליוו .רד --- ,עדנעזעוונא יד ןופ רענייא

 ,טומ ןייז רַאפ טנעמילּפמָאק א ןעבענענ ןע'קנערפ טָאה ---

 ,לעקנוד יוזא ןהעזענסיוא טָאה ץלא ןעוו ,ןַאד וליפא ---
 .טגָאזעג רע טָאה --- ,ווַארב ןעטלַאהענ ךיז רע טָאה

 ,רימ ךיז טכַאד טייצ עצנַאנ יד לייוו ,יוזא ךיז טלַאה ךיא ---

 קנערפ טָאה -- רהעמ טינ ,סַאּפש רעזייב ַא סעּפע זיא סע זַא

 ןעק ךיא ןוא ,ןיזנוא ַאזַא זיא עטכישעג יד --- ןעפורענּפָא ךיז

 עדנוקעס ןייא ףיוא ךיא בָאה טשרעוצ .טסנרע ןעמענ טינ רהיאי

 ַא ןעמוקסיורא ןופרעד טעוװ סע זא ןעלעטשרָאפ טנעקעגנ טינ ךיז

 רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,טריטסערַא ךימ טָאה ןעמ ןעוו .,עידענַארט

 טָאה ןעמ .ןעזָאלסױרַא ךימ ןעמ טעוװ םורַא געט רַאּפ ַא ןיא זַא

 טָאה ירושזד דנערג יד זיב ,ןעטלַאהעג ןוא ןעטלַאהעג רעבָא ךימ

 -יא עכילקערש ַא ןעוועג ,ךילריטַאנ ,זיא סָאד .דעטיַאדניא ךימ

 .ןעמונעג טינ סָאד ךיא בָאה טסנרע ץנַאג רעבָא .גנושַאררעב

 !ךָאד רהיא טהעז טָא ןוא .טביולנעג טינ טסָארּפ ךיז טָאה סע

 א ךיז טָאה םָארטש רעד .סיוא ךילדנע ךיז טרעטכינ םלוע רעד

 !גנוטכיר רעגירעהענ רעד ןיא ןָאטעג עוועריק

 םעד וצ זא ,טגָאזעג בָאה ךיא .טנענעזעג ךיז ןעבָאה רימ

 .אטנאלטא ןייק ןעמוק רעדיוו ךיא לע ?עיירט םעיינ

 !ננואיירפאב רעייא ןערעייפ עֶלַא רימ ןעלעוו ךָאנרעד ---

 ,טגיילעגוצ ךיא בָאה --- ! בוט-םוי א ןייז סָאד טעוװ ,הֶא

 ףיוא ןעשוק וצ ךיז םהיא טימ טלָאװעג רימ ךיז טָאה סע

 ןענענעז אקירעמא ןיא רעבָא .,רעגייטש "ןעשידָאמ-טלַא , רעזנוא
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 ןעטלאהעגקירוצ םיוק ךיז בָאה ךיא ןוא ,ױזַא טינ רענעמ ךיז

 .ןופרעד
 טימ ,ןוא טנעה יד טקירדעג םעראוו עלַא ךיז ןעבָאה רימ

 .םערט ענרעזייא יד ןופ ּפָארא ךיא ןיב ןעצראה ןיא טייקמיראוו ַא
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 ךימ ןעמ טעוװ גָאטיירפ ,טערַאגיס א רימ טינ רעטסימ,

 - .ןילנַאק העז ךיא -- ".ןעגנעה

 ןיב ךיא .עדייבעג ןָאזירּפ יד ןעזָאלרַאפ ךיילנ טינ בָאה ךיא

 ןיא ןענייז ןעטרָאד .טנעמסייב ןיא ןעגנַאנעגרעטנורא רעהירפ

 ןופ ייווצ .עצרַאװש עלַא --- עטריטסערַא עכילטע ןעסעזעג סלעס

 "יז ,רהֶאי ןהעצכא רעדָא ןהעצביז וצ ,סיָאב עגנוי ץנאג ךָאנ ,ייז

 יירד םיס .דרָאמ א רַאפ טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןעוועג ןענ

 ןעבלעז םעד ףיוא .ןעגנעה טפרַאדענ ייז ןעמ טָאה רעטעּפש געט

 .ילנָאק ןעסעזעג זיא רָאלפ טנעמסייב

 ןיוש בָאה ןוא טכוזַאב לָאמ ןייא ןיוש ץַאלּפ םעד בָאה ךיא = |

 -טיוט-םוצ ייוצ יד יא ן'ילנָאק יא ןהעזעג טָאהעג ןעטייוו ןופ

 ףיוא רעבָא ךיא בָאה ןערהָאפקעװא ן'ראפ .,סיִאב עטלייטרוארַאפ

 לָאמ ןעזיד ךיא ןיב סיָאב יד וצ ,ןָאט קוק א רעדיוו טלָאװעג ייז

 .ייז טימ טסירגַאב ךיז בָאה ךיא ,טנעהָאנ ץנאנ ןעגנאנענוצ

 ךימ ןעמ טעוװ גָאטיירפ ,טעראגיס ַא רימ טינ ,רעטסימ --- 

 ,טנָאזעג רימ וצ רענייא טָאה --- ! ןעגנעה

 יד ןופ םענייא ייב טערַאגיפ ַא ןענָארקעג םהיא בָאה ךיא

 בָאה ךיא טסייה סָאד .טדערוצ ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,רעטכעוו

 .טדערוצ ךיז

 -עג טינ טָאה רע זא ,טלעקיווטנענוא יױוזַא ןעוועג זיא רע

 יװ ןענערפ טפורּפעג םהיא בָאה ךיא ,זיא רע טלַא יו טסואוו

 -עג םהיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ץלַא רעבָא ,ךיז טלהיפ רע ױזַא

 ןהעגרעד ."רעס ַאנ, רעדָא ,"רעס סעי, זיא ןעגירקסיורַא טנעק

 ןעצראה ןיא םהיא ייב ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ןענעוו קלָאט ַא

 ןופ ןעטָאש םעד ןיא ךיז טניפעג רע ןעוו ,טציא חומ ןיא ןוא

 .ךילנעמנוא ןעווענ זיא ,טיוט

 -וצ רעדָא ןעקָארשוצ ןהעזעגסיוא טינ ןעבָאה סיִאֹב ייווצ יד
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 טָאה טלהיפעג ךילקריוו ךיז ןעבָאה ייז יוזא יו ,ראגָאז ןענָארט

 .ןעזעל טנעקעג טינ רעטכיזעג ערעייז ןיא ןעמ

 -בירניה וצ ייז טיירג ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,הילת עבלעז יד

 ןַאד ןיא לייטרוא-טיוט רעייז ןוא) םורַא נעט יירד ןיא ןעט

 "וצכרוד ןעניד טלָאזעג טָאה ,(ןעראוועג טרהיפעגנכרוד ךילקריוו

 רעבָא ןיב ךיא .ןע'קנערפ ןענעג ?ייטרוא-טיוט םעד ןערהיפ

 .ןעמוק טינ טעוװ םעד וצ זא ,רעכיז ןעוועג

 טָאה ןעמ .ןעטייו ןופ טקוקַאב רעדיוו ךיא בָאה ן'ילנָאק

 רעד .ןעדייר ןעפורּפ טינ םהיא טימ לָאז ךיא זַא ,טנערָאװעג רימ

 טנעקעג סָאד ןעטלָאװ ייצילַאּפ יד ןוא לארענעשזד:רָאטיסילָאס

 עזייוַאב ןענירקוצסיורא םהיא ןופ עבָארּפ א סלא ןעשטייטסיוא

 ערטיכ טָאה רע זַא .טקוקַאב ךיוא ךימ טָאה רע .,םהיא ןעגעק

 .ןעטייוו ןופ ןהעז וצ ןעוועג טכייל זיא ןעניוא
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 ןעמוקַאב וצ םעבָארּפ עיינ ייווצ ןעכַאמ סרעיָאל ם'קנערפ
 ,לעיירט םעיינ א

 -מוא ךיז בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ נָאט ןיינ ,ץרעמ ןעט97 םעד

 סרעיַאל ס'קנערפ ןעבָאה ,קראי וינ ןייק אטנאלטא ןופ טרעקענ

 לָאז ןעמ ןא ,(גנורעדָאפ א ,גאלשרָאפ א) ןאשואמ א טכַאמענ
 ןעמ סָאד ,דנורג םעד ףיוא ,לעיירט םעיינ ַא ןעבעג ןע'קנערפ

 .נידלושנוא ןזיא רע זא עזייווַאב עיינ עניטכיוו ןענופעג טָאה

 ערעדנא עכנַאמ ןיא ןוא אישזדרָאשזד ןיא טסייה טירש אזַא

 ןעבָאה ,ץעזעג םעד טיול ,"ןָאשואמ ירענידרָאארטסקע , ןעטַאַאטש

 םעיינ םעד ,לליה ןעב שזדָאשזד טלעטשעג גנורעדָאפ עזיד ייז
 .לעיירט ס'קנערפ ןעמוקענרָאפ זיא סע ואוו ,טרואק ם'נופ רעטכיר

 ס'קנערפ ואוו ,רעהרַאפ א ןעטלַאהענּפָא טָאה ?ליח שזדָאשזד

 -ענרָאפ ןוא עזייווַאב עיינ ערעייז טכַארבענרָאפ ןעבָאה סרעיִאל

 -רעהירפ ןופ ןוא ,תודע עיינ ערעייז ןופ סטיוויידיפַא יד ןעזעל

 ןעבָאה ל?עיירט םייב זַא טרעלקרע טציא ןעבָאה סָאװ ,תודע עגיד

 ,טייז ןייז ןופ ,לארענעשזד-ראטיסילָאס רעד ןעניל טגָאזעג ייז

 טשינ-וצ טהימעג ךיז ןוא סטיוויידיפא-ןענעק ןעזעלענרָאפ טָאה

 .טכַארבעגרָאפ טָאה גנוגידייטרַאפ יד סָאװ ץֵלַא ןעכַאמ וצ
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 םעד טָאה לליה ןעב שזדָאשזד זַא ,ןעוענ זןיא ףוס רעד

 .ןעזיווענקירוצ ןָאשוָאמ

 םירּפֹוס םעד וצ ליּפַא ןא ןעבעגעגנָא ןַאד ןעבָאה סרעיִאל יד

 .ןערָאלרַאפ ליּפַא םעד רעבָא ןעבָאה ייז .אישזדרָאשזד ווֶא טרואק

 -עג ןע'לליה שזדָאשזד רַאפ ןעטַאקָאװדַא ס'קנערפ ןעבָאה ןאד

 לָאמ ןעזיד .לעיירט םעיינ ַא ןעגעוו ןאשוָאמ ןעטייווצ ַא טכַאמ

 קנערפ זא ,טקַאפ םעד טלעטשעגפױרַא דנורנ סלַא ייז ןעבָאה

 -עגניירא טָאה ירושזד יד תעשב טרואק ןיא ןעוועג טינ זיא

 קנערפ זַא ןעוװעג זיא רעפטנע ס'יסרָאד ,טקידרעוװ רהיא טכַארב

 . ,דצ ןערעדנַא םעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןעסָאלשעג גיליוויירפ טָאה

 ןעבָאה סרעיִאל ענייז .טרואק ןיא ןייז טינ ןַאד לָאז רע ןזַא

 ץעזעג סָאד םירָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סָאד זא ,ט'הנעט'עג רעבָא

 ןעמ תעשב דנעזעװנַא ןייז ןומ רעטגידלושַאב רעד זא ,טרעדָאפ

 | .טקידרעוו םעד טרעלקרע

 -עגקירוצ ךיוא ןאשוָאמ ןעטייווצ םעד טָאה ?ליה שזדָאשזד

 -רַאפ רעדיו ןוא טרילעּפא רעדיװ ןעבָאה סרעיאל יד ,ןעזיוו

 | .ןערָאל

 -עג ןעוועג ץלַא זיא טכירעג ןערעכעה םעד ןֹופ סולשַאב רעד

 טָאה לַאפ ןעזיד ןיא .ןעטנעמַאדנופ עשינכעט ןייר ףיוא טיוב

 ,הנעט יד :גנורעלקרע עדנעגלָאפ יד ןעבעגעג טרואק םירּפופ רעד

 ירושזד יד ןעוו ,טרואק ןיא ןעוועג טינ זיא רעטנידלושַאב רעד זא

 -סיורא טלָאזעג סרעיָאל יד ןעבָאה ,טקידרעװ רהיא טריסנָאנַא טָאה

 ןאשוָאמ ןעגידרעהירפ רעייז ןעבעגעגנָא ןעבָאה ייז תעשב ןעלעטש

 ,לעיירט םעיינ ַא ןעגעוו

 יד סָאװ ןעלטימ עלַא ןעראווענ טּפעשעגסיוא ןענייז םעד טימ

 ןופ ןעטכירעג יד ןיא ןעװאורּפסיוא טנעקעג טָאה גנוגידייטראפ

 ךיז ןעדנעװ וצ ןעוועג זיא טירש רעטסקענ רעד  טַאַאטש םעד

 .ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ןופ ןעטכירעג וצ

 ןעטאאטש עטנינייאראפ יד ןופ ןעטכירענ ערענעלק יד ןיא

 ןייא ךָאנ ןבילבעג ָאזלא זיא סע  .ןערָאלראפ ךיוא קנערפ טָאה

 יד -- ןעּפאלק טנעקעג ןעבָאה סרעיִאל ענייז רעכלעוו ןיא ,ריט

 רעד -- סטייטס דעטיינוי יד ווֶא טרואק םירּפוס םעד ןופ ריט

 .דנַאל ןיא טכירעג רעטסכעה
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 -סטרובעג ןייז וצ ןעגנוסירנַאב עמערַאװ טמוקַאב קנערפ
 ,רעזעל-"סטרעוורָאּפ , יד וצ עמַארגעלעט ןייז --- .גָאט

 רעכלעוו םוטַאד רעד ,לירּפא רעט17 רעד ןעמוקענ זיא סע
 -ענ טמיטשַאב זיא רעכלעוו ןוא גָאטסטרובענ ס'קנערפ ןעוועג זיא

 רעבָא זיא גנוטכירניה ןייז .טיוט ןייז ןופ גָאט רעד סלא ןערָאװ

 .סליּפא עיינ ענייז בילוצ --- ןעראוועג טגעלעגּפָא
 -סננוסירגַאב עמעראוו ןעטלאהרע נָאט םענעי טָאה קנערפ

 -ַאבמוא ןוא עטנאקאב ןופ ןעמארנעלעטיסגנוסירגַאב ןוא ףירב

 -אב ךיוא טָאה רע  .דנַאל ןופ ןעלייט ענעדישראפ ןופ עטנאק

 -ישראפ טכוזעב םהיא ןעבָאה נָאט ןעצנַא א .תונתמ ןעמוק

 .ןעשנעמ ענעד

 ןיימ ןיא .רימ ןופ ןעווענ זיא ןעמארנעלעט יד ןופ ענייא
 -"סטרעוורָאפ, יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןוא ןעמָאנ ןעכילנעזרעּפ

 ננואיירפַאב ענידנעטשלַָאפ ןעשנואוועג םהיא ךיא בָאה ,רעזעל

 :עשעפעד ַא טימ טרעפטנעענ רע טָאה םעד ףיוא .,טנוזענ ןוא

 ,ןַאהַאק .בא ,1914 ,רעט18 לירּפַא ,אישזדרָאשזד ,אטנַאלטַא

 ,קרָאי וינ ,ייוודָארב טסיא 178 ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקאדער

 -מָאק רעד ןיא גָאט-סטרובעג ןעמענעגנַא ןַא טכַאוברַאפ בָאה ךיא

 יד .עטייו ןוא עטנעהָאנ ,דניירפ ןוא םיבורק עניימ ןופ ינַאּפ

 -רַאפ רעזעל ערעייא ןוא ךייא ןופ ןעננושניוואוצ עכילדניירפ

 רעד ןוא ןיוש טרישרַאפ תמא רעד  דיירפ סיורנ רימ ןעפאש

 .ןָא טמוק טייקניטכערענ ןופ גָאט

 ,"סנערפ ָאיל
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 -וצ ןעלַאקָאל ַא ףיוא טנעדיזערּפ טלהעוורע רעדיוו קנערפ
 ."תירב ינב , רעדרָא םעד ןופ רהָאפנעמאז

 -רחעי יד ןעמוקענרָאפ אטנַאלטַא ןיא זיא רעטעּפש געט עכילטע

 ינב , שזדאל טקירטסיד םעד ןופ (רָאפנעמַאזוצ) ןָאשנעװנָאק עכיל

 יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא קנערפ ,דנעגעג םענעי ןופ "תירב
 ןעסעזעג זיא רע תעשב ,טציא ןוא .סלַאקָאל עטנינייארַאפ עגיטרָאד
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 נימיטשנייא רע זיא ,ךיז ףיֹוא לייטרוא-טיוט א טימ ןָאזירּפ ןיא
 -סער ןעװעג ןיא רע .טנעדיזערּפ ןעראווענ טלהעוורע רעדיוו
 -ענ טלהעוורע ייס יוװ ייס טלָאװ רע ןוא .טכילַאב ןוא טריטקעּפ

 -רעדיוו ןייז טימ ןעטאנעלעד יד ןעבָאה רעבָא לָאמ ןעזיד ,ןערָאװ

 ַא רַאפ סאוו טדָאטש רעד ןעזייו וצ טניימענ ךיוא גנולהעוורע
 7 ,םהיא ןענעוו ןעבָאה ייז ננוניימ עכיוה

 ןע'קנערפ ןעבָאה ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןעטאנעלעד יד ןופ עליפ
 .ןָאזירּפ ןיא טכוזאב ךָאנרעד
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 טייקגיטכערעג ןרעדָאּפ סמעדע ןיישזד ןוא םבעד ןישזדוי
 .ןע'קנערפ ראפ

 -ָאס רעד ןופ רערהיפ רעטכבילַאב רעד ,סבעד ןישזדוי רעזנוא

 ןופ טנעדיזערּפ ףיוא טַאדידנַאק רהיא ןוא ייטראּפ רעשיטסילאיצ

 "עוו ,1914 ,רעבמעצעד עדנע טָאה ,ןעטַאאטש עטגינייאראפ יד

 טָאה עכלעוו ,ננורעלקרע ןַא טכילטנעפערַאפ סייק קנערפ רעד ןעג

 :עדנעגלַאפ יד ןעטלַאהטנע ןעלעטש ערעדנַא ןעשיווצ

 ןעננוטייצ יד ןיא סייק קנערפ יד טנלָאפענכָאנ בָאה ךיא,

 -עג ןיב ךיא ןוא ,רעטקַארַאכ ןעכילנהעוועגרעפיוא רהיא בילוצ

 ןעוועג זיא ?עיירט ס'קנערפ זא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוק

 -עג ןיא םהיא ןעגענ לייטרוארָאפ רעד .עידעמָאק עטסוּפ א
 טָאה ,ןייז טינ לָאז רע גידלושנוא יו זא ,קרַאטש ױזַא ןעוו

 .סנַאש לעקערב ןייק טאהעג טינ ןעבעל ןייז

 פעיירט קנערפ רעד ןא ,טינ טציא טרידנעטערּפ רענייק,

 גנַאפנָא ןופ .טיײקלעיַאר ןוא רשוי טימ טריפענ ןעווענ זיא

 ואוו ,זיוה טרואק יד .טע'מתח'ראפ ןעווענ ?רונ ןייז זיא ןָא

 ןא טלעגנירענמורַא טָאה ,ןערָאװעג טליּפשעג זיא עידעמָאק יד

 -עננָא טָאה ןעמ סאוו ץֵלַא ןוא ,באמ רעדליוו רעטנערעגפיוא

 -ענ ןעמונעגפיוא ןיא ,ןברק ןענידלושנוא םעד ןענענ טעדנעוו
 טָאה טרואק רעד עכלעוו ,דיירפ ןופ ךורבסיוא ןַא טימ ןערָאװ

 יד ןעו .ןעקירדרעטנוא וצ ךוזראפ ןייק טכַאמענ טינ ןוליפא

 -רוא םעד ןענַארטענסיױרא ךילדנע טָאה ירושזד עטריזירָארעט

 -ַארטסנַאמעד-גיז עדליו א ןעמוקעגרָאפ ןיא ,"גידלוש , לייט
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 ךיוא סָאד טלָאװ ,גידלוש ןעוועג טלָאװ קנערפ וליפא ןעוו עיצ
 .טפַאשלעזעג רעטריזיליוװצ ַא רַאפ דנאש ַא ןעוועג

 -ענ טינ ןַאד טָאה גנוטייצ א ןופ רָאטקאדער ןייא ןייק,|
 רעטסיולק א ןיא תהלג ןייא ןייק ;ןעריטסעטָארּפ וצ םגַאװ

 טוג ןעוװעג ןיא סע שטָאכ ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק ןַאד טָאה
 ,ןע'קנערפ טגידיײײטרַאפ ןעבָאה סָאװ ,סרעיָאל יד זַא ,טסואווַאב
 ביוא זא ,טעשארטסעג טייצ עצנַאג יד ןעמ טָאה ירושזד יד ןוא
 ךיז ייז טימ ןעמ טעװ ,ןערעוו טליײטרוארַאפ טינ טעװ קנערפ
 | ,ןענעכערּפָא

 ןא סעּפע ןופ דניק ַא ןעווענ טלָאװ ןַאמ רעגנוי רעד ןעװ,
 וצ טָאטשנא ,עילימַאפ רעכילטסירק רעכייר רעשיטַארקַאטסירא
 רַאנָאז רע טלָאװ ,ןעדיא ןעטרעדנאוועגנייא ןא ןופ ןהוז א ןייז
 -לעוו ,רענענ א ןופ עזייוַאב יד ףיוא ןערָאװענ טריטסערַא םינ
 יד .ןעכערברַאפ םעד ןיא ןערָאװעג טגיטכעדרַאפ ןיילַא זיא רעכ
 ןעמ סָאװ םעד טימ טגידנעעג םתסמ ךיז טלָאװ עטכישעג עצנַאג
 .טשטנילעג רענענ םעד טלָאװ

 ס'סנערפ טּפיזענכרוד ןוא טקוקענכרוד טָאה עגַאלקנָא יד,
 -נעלק םעד ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה ןוא טיײהנעגנַאגרַאפ עצנַאג
 יד טגנאלעבנא סָאװ ןוא ;רעטקַארַאכ ןייז ףיוא קעלפ ןעטס
 -נוא טולָאסבא רע טהעטש ,דרָאמ םעד ןעגעוו עזייוואב עכילקריוו
 | ,טלעוו רעצנַאג רעד ראפ גידלוש

 טעטכירעגניה לָאז קנערפ ןַא ןעוָאלרעד לָאז ןעמ ןעו
 .דנאל ן'ראפ עדנַאש ןוא ךַאמש עניבייא ןַא ןייז סע טעוװ ,ןערעוו

 -- לייטרוארָאפןעסאר ןופ טדנעלברַאפ ןיא הטואפ יד,
 ןעבילברַאפ רהיא ייב ןענייז סָאװ ,תושורי יד ןופ ענייא זיא סָאד
 רעזנוא ןופ לייט רענעי ןיא .יירעפאלקש רענעזעוועג רעד ןופ
 -בערעג ןייק ןוא ץעזעג ןייק ָאטינ עצראווש ראפ ןיא דנאק
 .ןעסיוו וצ סָאד טזיירעגמורא גונעג טרָאד בָאה ךיא .טייקגיט
 ןיא רע זא טכַאדרַאפ א ןיולב ןַארַאפ ןיא רעגענ א ףיוא ןעוו
 -סָאמטא רעזיד ןיא טֶא .ןעטראד םהיא ןעמ טשטניל ,גידלוש
 ָאיל זַא ןעמוקעגסיורַא ןעדנעטשמוא עלעיצעּפס ךרוד זיא ערעפ
 טלייטרואראפ נידלושנוא ןזיא ,"דיא רעטמַאדרַאפ רעד , ,קנערפ
 ,ןעראוועג
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 -עי ןיב ןערעװ ןעביוהעגפיוא גנוניימ עכילטנעפע יד לָאז,
 -עוו טמאדראפ טעוװ אישזדרָאשזד ןיא 'ץעזעג שטניק' טרָאס רעד
 -עג ַא ןוא לעיירט ןעניטכיר א ןעגירק טעװ קנערפ ָאיל ןוא ןער
 : ,"לייטרוא ןעטכער

 ןעטייקכילנעזרעּפ עטסטנאקאב ןֹוא עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא
 זיא ןוא) ןעוועג זיא אקירעמא ןיא ןעיורפ עדנעקנעד יד ןעשיווצ
 ,סמעדע ןיישזד (ןעבירשעג ןערעוו רעטרעוו עזיד ןעוו ,טציא ךָאנ
 עטמירַאב יד --- סוָאה ?לָאה רעד ןופ ןירערהיפ ןוא ןירעדנירג יד
 רעשיטאּפמיס א) .ָאגאקיש ןופ "טנעמלעטעס טעטיסרעווינוא,
 -ונ ןוא גנודליב ,רוטלוק ןופ גנוטיירּפשראפ רעד ראפ טלאטשנא
 (.רעדניק עמירא ןעשיווצ ןעננובערטש ןֹוא ןעטייהניואוועג עט
 יד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןיא ןעוו
 ענייא ןעוועג סמעדע ססימ זיא ,טכערמיטש ןעיורפ ראפ עיצאטיגַא
 ,גנוגעוואב רעד ןופ סנירערהיפ עטסניטכיוו יד ןופ

 -יד טימ גנודניבראפ ןיא ןעמוקעגסיוא רהיא זיא 1914 ןיא
 .הטואס רעד ןיא טייצ עסיוועג א ןעגנערבראפ וצ גנוגעוואב רעז
 -ענכרוד ,סייק קנערפ רעד טימ טריסערעטניאראפ ךיז טָאה יז
 רעד וצ ןעמוקעג ןוא סעצָארּפ םעד ןופ םידדצ עדייב טרידוטש
 .טייקניטכערעג ןייק ןעמוקאב טינ טָאה קנערפ זא ,גנונייצרעביא
 ,רלאנָאדקעמ ילימע ססימ וצ ףירב א ןעבירשעג ןַאד טָאה יז
 -ךָאשזד ןיא גנוגעווַאב-טכערמיטש ןעיורפ רעד ןופ ןירערהיפ יד
 ןע'קנערפ זא גנוניימ יד טקירדעגסיוא טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,אישזד
 טעדנעוועג ךיז טָאה יז .דרָאמ-ץיטסוי ַא ןעוועג טלָאװ ןעגנעה וצ
 ןופ ןעיורפ עדנעקנעד ערעדנַא עלַא ןוא דלאנָאדקעמ ססימ וצ
 ראפ לעיירט םעיינ א ןערעדָאפ ןעלָאז ייז זַא ,טאַאטש םעד
 .ןע'קנערפ

| 48 : 

 :9נ רעטסכעה רעד ןוא סייק קנערפ יד --- ,לאשרַאמ םיאול

 ,לעיירט םעיינ א ןעגעג רעטכיר ןעביז -- ,דנַאל ןיא טכיר
 .ןעגנורהעלקרע ערעייז --- .ריפַאד ייווצ

 -עמא יד ןֹופ רערהיפ ןוא רעוט ?לכ רעד ,לַאשרַאמ סיאול
 סרעיִאל עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,םידוהי רענאקיד
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 -רַאפ קרַאטש סייק קנערפ רעד ןיא ךיז טָאה רע ןוא ,דנַאל ןיא
 -עטס ןעלעיציפא םעד ןעזעלענרעביא טָאה רע ,טריסערעטניא

 טַאטלוזער רעד ןוא ,לעיירט ס'קנערפ ןופ טכיראב ןעשיפארנָאנ
 ןברק א ןיא קנערפ זא ננונייצרעביא ענידנעטשלַאפ א ןעוועג זיא
 טהעז ןעמ ןעוו רעױּפַאק ךיז טלעטש רָאה יד, .?ובלב א ןופ
 "נידלוש ןענופעג םהיא טָאה ירושזד יד טנורג ַא ראפ סָאװ ףיוא

 ןיא םהיא ןעוו לָאמ סעדעי ןענָאז רע טנעלפ רהעפעננוא ױזַא ---

 ,םייק רעד ןעגנעוו ןעדייר וצ ןעמוקענסיוא

 וצ ןערילעּפַא ןענעו ןעלדנַאה ןעמונעג ךיז טָאה סע ןעוו
 -ָארטעגניירא רע זיא ,סטייטס דעטיינוי יד ווָא טרואק םירּפוס םעד
 -עּפס ַא ןעוועג רע ןיא סליּפא עכלעזא ףיוא .,סייק רעד ןיא ןעט

 -ארּפ טימ ןעדנעוו סנעטסיימ ךיז ןעמ טנעלפ םהיא וצ ..טסילאיצ

 -נזעב א ןופ טינ טרואק א ןיא ןעגנאגענ ןענייז סָאװ ,ןעסעצ
 רעדָא ,סטייטס דעטיינוי יד ןופ סטרואק יד וצ רָאנ ,טייטס ןערעד

 -עצארפ ראפ סליּפא טימ ךילכעזטּפיוה ןוא ,"סטרואק לארעדעפ,
 .,טכירעג ןעטסכעה םעד ןופ ןערעוו ט'נקסּפ'עג ןעפראד סאוו ןעס
 ,ליּפא ןעזיד ראפ ןעטייברא ןעמונעג רע טָאה ,אזלא

 ןעזיד ןופ רעטכיר ַא ןעניפענ טפראדעב ןעמ טָאה טשרעוצ

 לָאז סאוו (ןיינ ןאראפ םהיא ןיא ןענייז ןעצנַאנ ןיא) טכירעג

 .ןערעהסיוא טרואק םירּפוס רעד ןעק ליּפַא ַאזַא זַא ,ןערעלקרע
 ,ןָאטננישאװ ןייק ןערהָאפעגרעבירא לאשראמ סיאול ןיא ,ָאזלא

 יד ןופ םענייא -- רַאמַאל סיטסָאשזד טכוזַאב טָאה רע ואוו

 ס'לַאשרַאמ ןעמונעגנָא טָאה רַאמַאל סיטסָאשזד .רעטכיר ןיינ

 םעד וצ ליּפַא ןא רַאפ טנורג א ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןעטנעמוגרַא

 טָאה רע ןוא ,סטייטס דעטיינוי יד ווָא טרואק םירּפוס ןעצנאנ

 ןעוועג ןיא סָאד ,ליּפַא אזא רַאפ סינביולרע ןא ןעבעגעגסיורַא

 ,1914 ,רעבמעצעד ןעט28 םעד

 .רעטכיר עכיוה ןיינ יד ראפ ןעמוקענרָאפ ָאזלא זיא סייק יד

 ןעבָאה ייוצ ןענעג ןעביז טיס זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 יד ןופ עיצוטיטסנַאק רעד וצ טָאה סייק יד זא ,ט'נקסּפ'עג ייז
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 טנאקעב זיא גנודיישטנע יד (+.טינ תובייש ןייק סטייטס דעטיינוי
 ,1915 ,לירּפא ןעט18 םעד ןעראוועג

 -עג ןעבָאה סָאװ ,רעטכיר ייווצ יד זא ,זיא טנַאסערעטניא

 סמוָאה סיטסָאשזד ןעװעג ןענייז ,לעיירט םעיינ א רַאפ טמיטש

 -מיס סלא טנאקאב ייז ןענייז עדייב סָאװ ,זויה סיטסָאשזד ןוא

 ,קארעביל א ןיא רעטשרע רעד .,ןעשנעמ עניטומ ןוא עשיטַאּפ

 טכוולופ ָאד ךיז טרעדָאפ רעזעל ןעשינַאקורעמַא-טינ םעד רַאפ (*

 :גנורהעלקרע עדנעגלָאפ ור
 ןוא עיצוטיטסנָאק ענעגווא ןויז ךיז טָאה (טַאַאמש) טיומס רעדעי

 ,(ןעטַאַאטש עטגינווארַאפ) םטיוטס דעטיינוי יד .ןעצעזעג ענעגיוא ענויז

 -וטסנַאק ר ה ' א טָאה ,דנַאל עצנַאג ַא סלַא ןעמַאזוצ עלַא טסיוה סָאד
 סטייטס ענלעצנווא יד ןופ ןעצעועג ןוא סעיצוטיטסנָאק וד ןוא ,עיצוט

 ,גבו ר גע ר על ַא ר ע ד ע פ ּוד .רהוא ןעגעג ןהעג טינ ןערָאמ

 ןעשימ טונ ךיז רָאט ,סטיוטס דעטיינוי יוד ןופ גנוריגער יד טסייה סָאד

 ןעדייס ,סטייטס ענלעצנויא וד ןופ ןעסעצָארּפ יד ןוא ןוא ןעצעועג וד ןיא

 יד ,עיצוטיטסנָאקידנַאל יד ,עיצוטיטסנָאק עלַארעדעפ ר ה י א ןעכערב ויז

 -עדעפ רעזיד ןופ טקנוּפ ןווא .סטיוטס דעטיונוי וד ןופ עיצומוטסנָאק

 טכער, ַא טָאה (רעגהיב) ןעזיטוס רעדעי זַא ,טגָאז עיצוטיטסנָאק רעלַאה

 - ץ7 עז ע ג ן ע ג ' ר ע ה ע ג ַא ןוא טייהוורפ ,ןעבעל ףיוא

 -ולצעזעג ,ןעלעיַאר ,ןעגיטבור ַא ףיוא ,טסייה סָאד) . 7 ס ע צ ָא ר 8

 םוצ טלייטרוארַאפ רעגריב ַא טרעװ טַאַאטש ַא ןיא ןעוו .(טּפשמ ןעכ

 ןווק טַאהעג טינ טָאה רע זַא ןערעװ ןעזיװַאב ןעק סע ןוא טיוט

 דעטיונוי יד וװָא טרוָאק םירּפוס רעד טָאה ,"סעצָארּפ-ץעזעג ןעגירעהעג,

 ליוטרוא טיוט םעד ןייז וצ לטבמ ,ןעשימוצניירַא ךיז טכער ַא סטייטס

 רעד זומ ןַאד .גוטליגנוא רַאפ סעצָארּפ ןעצנַאג םעד ןערהעלקרע וצ ןוא

 | .לעיירט םעיינ ַא ןעבעג ןעטגָאלקעגנָא םעד טַאַאטש רעדנעפערטַאב

 יד ןוא ,טייקגודנעטש-טסבלעז ןיוז רעווט טלַאה טייטס רעדעי

 סָאװ ןעטעצָארּפ ןיא ןעשימ וצ ךיז טינ ךיז ןעלויא סטרוָאק עלַארעדעפ

 ןעגַארפ עלעיצעּפס ןַארַאפ ןענייז סע) .סטרוָאק-מיימס וד ןיא רָאפ ןעמוק

 ןיא העד ַא רעמיא ןעבָאה סטרוָאק סטייטס דעשיונוי וד עכלעוו רעביא

 -תעשַאב סטווטס ענלעצניוא יד עכלעוו טימ ןוא ,סטייטס ענלעצנויא וד

 .ןינע רעזנוא וצ טינ רעבָא טרעהעג סָאד .טינ ןעצנַאג ןיא ךיז טגימ

 טיומס רעדעי עכלעוו רעביא ,ןעטייהנעגעלעגנַא יד ןעגעוו ָאד ןעדער רימ

 ןיא .ןעסעצָארּפ ןָא ןערהיפ סטרוָאק ענייז ןוא ןעצעזעג ענייז ךיז טָאה

 סטרוָאק סטווטס דעטיינוי יד ךיז ןעשימ ןעטייהנעגעלעגנַא עכלעזַא

 ןעכָארבעג זיא סע ןעדווס ,ןעדיימוצסיוא סָאד ןעהעז ייז .ןעטלעז

 .(ןָאשוטוטסנָאק לַארעדעּפ יד ןערָאװעג
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 -ענ רעמיא ןעבָאה עדייב רעבָא ,רָאטַאװרעסנָאק א רעטייווצ רעד
 ןעזיװענסיױרַא ןעבָאה ןוא טייסגיטכערעג רַאפ עמיטש רעייז ןעבעג
 ,להיפעג-רשוי ןעפיט ַא ןוא עביל-ןעשנעמ

 יד תעשב טרואק ןיא ןעװעג טינ ןיא קנערפ זא ,הנעט יד

 קירדנייא ןייק טָאה ,טקידרעװו םעד טכאהבענניירַא טָאה ירושזד

 .ייוצ יד ףיױא טינ ,רעטכיר ןעביז יד ףיוא טיִנ ,טכַאמענ טינ

 לָאמ ןייא ןוא ,םידדצ עדייב ןעשיווצ ךַאמּפָא ןא ןעוועג זיא סע

 .ןעגָאלק טינ ךיז רע ןעק ,ןעננאגעגנייא םעד ףיוא קנערפ זיא

 -ָאנימ ןוא טעטיראיַאמ רעד ןעשיווצ טייהנעדישראפ-סגנוניימ יד

 ףיוא ןיולב ןעניוצאב ךיז טָאה רעטכיר עכיוה ןיינ יד ןופ טעטיר

 טימ ירושזד יד טסולפנייאעב טָאה בַאמ רעד יצ ,ענארפ רעד

 .ןעיירשעג קנערפ-יטנַא יד

 -אב ןעבָאה עכלעוו ,טייטס אישזדרָאשזד ןופ רעהעטשרָאּפ יד

 -ָאה ,דנאל ןיא טרואק ןעטסכעה םעד וצ ליּפא ס'קנערפ טפמעק

 -ענ טינ באמ םעד ןופ ןיא ירושזד יד זא ,ט'הנעט'ענ ןעב

 -קַאפ ןופ ענַארפ ַא ןיא סָאד זַא ;טסולפנייאעב ןעוו

 םירּפוס רעד טָאה ןענארפ עכלעזַא וצ גוצַאב ןיא זַא ןוא ,ןעט

 העד ןייק טרואק-טייטס א רעביא סטייטס דעטיינוי יד ווֶא טרואק

 זומ ,תמא ןא ראפ טכארטעב טרואק-טייטס א סָאװ סָאד .טינ

 .תמא ןא ראפ ןעטכארטַאב ךיוא טרואק סטייטס דעטיינוי רעד

 םירּפוס םעד וצ טרילעּפא ןעבָאה סרעיִאל ס'קנערפ תעשב
 טלעטשענסיורא יסרָאד טָאה ,טייטס אישזדרָאשזד ןופ טרואק

 ירושזד רעד טָאה באמ רעד ןזא ,ךילמענ ,ננוטּפיוהַאב עבלעז יד

 -ַאר ןוא שיאייטראּפנוא סייק יד ןעטכארטאב וצ טרעטשענ טינ

 טנעקרענָא סָאד טָאה טרואק םירּפוס טייטס רענעי ןוא ;לעי

 יד ווָא טרואק םירּפוס רעד טציא זומ רעבירעד ;טקַאפ ַא סלַא

 / ,סע טסייה ,ָאזלא .ןענעקרענא יוזא ךיוא סָאד סטייטס דעטיינוי

 "סעצַארּפץעזעג ןענירעהענ, א ןעמוקַאב אי טָאה קנערפ זא
 ,(אישזדרָאשזד ןופ ןעצעזעגנ יד טיול)

 טנעמונרַא ןעזיד ןעבָאה רעטכיר עכיוה ןיינ יד ןופ ןעכיז יד

 ןוא ,ןעמונעגנָא טינ םהיא ןעבָאה ,רעדיוו ,ייווצ יד .ןעמונעגנָא

 רעד זא ,עזייװַאב טלעטשעגסיורַא ייז ןעבָאה טייז רעייז ןופ
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 א ואו ,ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןיא לעיירט

 ייז .ןעועג ךילגעמנוא ןיא לעיירט רעשיאייטרַאּפמוא ,רעלעיַאר

 ןיילא ,רעטכיר לעיירט רעד ,ןוָאר שזדָאשזד זא ,ןעזיוועגנָא ןעבָאה

 םעד ייב לָאז טנעילק רעייז זא ןעטארעג סרעיִאל ס'קנערפ טָאה

 ,רעטכיר לעיירט רעד ,רע לייו ,טרואק ןיא ןייז טינ טקידרעוו

 לאפרעביא ןעגיטלאוונ א ןעכאמ טעװ ןעמ זא טָאהעג ארומ טָאה

 -סירָאלּפַא יד טנָאמרעד ךיוא ןעבָאה רעטכיר ייווצ יד ; םהיא ףיוא

 טסירגאב טָאה םלוע רעד עכלעוו טימ ,סאררוה ןוא ןעטנעמ

 רָארושזד ןעדעי טָאה ןעמ תעשב רעדליּפענ םעד ןוא ן'יסרָאד

 -קאפ ןענייז סָאד ."גידלוש , זיא טקידרעװ ןייז ביוא טנערפעג

 .טנעקיילעג טינ טָאה לארענעשזד-ראטיסילָאס רעד עכלעוו ,ןעט

 עזיד ןופ דנורג םעד ףיוא רעטכיר עכיוה ייווצ יד ןעבָאה ,ָאזלא

 ; טרעלקרע ןעטקאפ

 ,טפארק ערעייהעננוא ןַא טימ לכש ן'פיוא ךיז טנייל סע,

 םעד ןופ סעכ םעד ףיוא ןעפורענּפא ךיז טָאה ירושזד יד זא

 קנערפ-יטנַא רעטעדליוואוצ רעד זא ,טדערעג רעכַאפנייא) ?בַאמ

 ףיוא גנוקריוו ַא ןעבָאה טזומעג ןעיירשענ ענייז טימ טָאה בָאמ

 ,(ירושזד רעד

 -נאסערעטניא טלאהטנע רעטכיר ייווצ יד ןופ ננורהעלקרע יד

 .ןעלעטש עקרַאטש ןוא עט

 סיורא ןעלעטש סע ןעכלעוו ,טנעמונרא םעד ןופ רקיע רעד,

 טהעטשַאב -- ייז ןעגָאז --- אישזדרָאשזד ןופ רעהעטשרָאֿפ יד

 ,טרואק רעכילצעזעג א ןיא טרואק ?עיירט רעד סָאד ,םעד ןיא

 לָאמ ןייא זא ;בַאמ א ןופ ןערעוו טשרעהאב וליפא לָאז רע ןעוו
 יד וצ נוצַאב ןיא ,גנודיישטנע ןא סױרַא טרואק-טייטס ַא טיג

 ,(טשרעהַאב טינ טרואק םעד טָאה בַאמ רעד זא ,ךילמענ) ןעטקאפ

 רעבָא . . ,ןערעדנע טינ גנודיישטנע עזיד טרואק לארעדעפ א ןעק

 -טייד ַא ןעטלַאהטנע ?סעצָארּפ-ץעזעג רעגירעהעגנ א, רעטרעוו יד

 -עיִאר ַא ןעמוקאב לָאז רעטנידלושאב רעד זא ,גנורעדַאפ עכיל

 ןיא ןערעו טלעדנַאװראפ טינ ןעק ץעזעג בַאמ . . .לעיירט ןעל

 עטריזירָאררעט א סאוו ,םעד ךרוד ?סעצָארּפ-ץעזענ ןענירעהעגנ , ַא

 ָאד ןעדייר ריס .ןעמענוצנא םהיא ןעננואווצענ טרעוװ ירושזד
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 ןֵא ןענעו רעדָא טרואק ןיא גנונדרַאנוא ןַא סעּפע ןענעו טינ
 -נַאה ָאֹד .סעצָארּפ םעד ןופ גנַאג םעד ןיא םטייקכילטקניּפנוא
 ךילקריוו טרעוו טייקניטכערעג יד ואוו ,לַאפ ַא ןעגעוו ךיז טלעד
 רעלארעדעפ רעד טָאה לאפ ַאזא ןיא .טהערדוצ ןוא טרעטשעג
 ..טקידרעוו א ןייז וצ ?טבמ טכאמ יד טכירעג

 םעד טימ זא ןעבָאה ןצ ארומ עכַאזרוא ןייק ָאטינ זיא סע,
 יד ןעכאוושּפָא ןעמ טעוװ ,טקידרעוװ םעד ןע'לסּפ טעװ ןעמ סָאװ
 רימ .רעכערברַאפ ןעפארטשַאב וצ טייטס םעד ןופ טעטירָאטיױא
 סע ואוו ,דנעגעג אזא אטינ ןיא דנאל רעזנוא ןיא זַא ,ןעביולנ
 יירפ ןייז לָאז לעיירט א זא ןענערָאװַאב וצ ךיז ךילנעמנוא זיא
 אזַא ןַארַאפ ָאי ןיא סע ביוא ,לָארטנָאק ןעכילרעסיוא ןא ןופ
 יו סייק ַאזא ןיא סָאד ,ןעזייוו וצ גיטכיוו סיוועג ןיא ,לעקניוו
 יד ןופ ןָאשוטיטסנָאק רעד ןעגעג ןהעג טינ ןעמ ןעק ,עזיד
 ...םטייטס דעטיינוי

 -שטניל , ןעו זא ,ןערהעלקרע וצ טכילפ רעזנוא זיא סע,
 ירושזד רעניסעמלעגער א ןופ טריציטקַארּפ טרעוו (="ץעזעג
 -קַארּפ טרעוו סָאד ןעוו יו ,ךילצעזעגנוא ױזַא טקנוּפ סָאד זיא
 ן'טימ ךיז ןופ טלהעוורע בַאמ א סאוו ,עטימָאק ַא ןופ טריציט

 ,"ךרָאמ א ןהענאב וצ קעווצ

 שפנ תמנע טימ לאשרַאמ טָאה ןָאטגנישַאו ןופ גידנעמוק
 ןופ לאזקיש םעד ןענעװ ןוא לַאּפכרוד ןייז ןעגעוו טדערעג
  רעכילדנירג ןייז ךרוד ,זיא רע דלושנוא סעמעוו ןיא ,ןע'קנערפ
 ,טגייצרעביא רעֿפיט ךָאנ ןעראוועג ,סייק רעד טימ טפַאשטנאקאב

 א ףיֹוא גנונפָאה עטצעל יד ןעדנואוושרַאפ ָאזלא ןיא סע
 -ַאֹל ןוא עזייווַאב עדנעגָאלש גראב רעצנאג רעד ,לעיירט םעיינ
 ,ןעניל ןעבילבעג ןיא נידלושנוא זיא קנערפ זַא ןעטנעמוגרַא עשיג
 ןיוש ןיא רעטכיר א רַאפ ןוא ירושזד א רַאפ סָאד ןעכיורבעג וצ
 .ןעלמיה יד וצ יירש שטָאכ ,ןעווענ ךילגעמנוא

 יד טסייה סע .קורדסווא רעשינָאריא ןַא ךילטנעגיוא זוא סָאד (*
 .בַאמ ןעכילרעדרעמ ַא ןופ ,טייקכילצעזעגנוא ןופ טפַאשרעה
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 טיוט םוצ טלײטרוארַאפ ןע'קנערפ טָאה סָאװ רעטכיר רעד

 .ןעגנעה טינ םהיא לָאז ןעמ טעב

 -ןָאזירּפ רעד ייב טעבעג א ןעוועג זיא טירש רעטסקענ רעד

 רע זא ,רָאנרעװַאג םוצ ןערידנעמָאקער וצ אטנַאלטא ןופ ןָאשימַאק

 -ַאפ ןענייז ןעטַאַאטש עטסיימ ןיא ,ןעגידַאנגַאב ןע'קנערפ לָאז

 -רַאּפ , וצ טכַאמ יד ןעבָאה ייז .סעיסימָאק עֶלעיציפֶא עכלעזא ןַאר

 "ןעטוימָאק, וצ רעדָא ןעצנַאנ ןיא ןעטלייטרואראפ א ?ןע'ןָאד

 יד ןעוו ,םייטס אישזדרָאשזד ןיא .ףָארטש ןייז (ןעכַאמ רעטכייל)

 ,רענָאזירּפ רעד זא ,גנוגייצרעביא רעד וצ טמוק ןָאשימָאק ןָאזירּפ

 םעד טָאטשנא זַא טנידרַאפ ,טיוט םוצ טליײטרוארַאפ זיא סָאװ

 וצ יז טקיש ,סינגנעפעג עכילגנעל-סנעבעל ןעבענ םהיא ןעמ לָאז

 .םעד ןענעוו עיצאדנעמָאקער ַא רָאנרעװַאג םעד

 קנערפ רעד ןיא ןָאשימָאק-ןָאזירּפ רעד ראפ רעהראפ רעד

 .1918 ,יַאמ עדנע ןעמוקעגרָאפ זיא סייק

 ,רעיִאל ס'קנערפ ,דרַאואה סאוו ,ץלא ןופ עטסגיטכיוו סָאד

 -עג זיא ,ןָאשימָאק רעד ןופ רעדילגטימ יד רַאפ טכַארבעגרָאפ טָאה

 טרהיפעג טָאה רעכלעוו ,ןוָאר .ס .? רעטכיר םעד ןופ ףירב א ןעוו

 סָאד , .טיוט ןעוועג ןיוש טציא זיא רעכלעוו ןוא ,?עיירט ס'קנערפ

 ?ןעמענ טינ ןעבעל ס'קנערפ רָאט ןעמ זא רבק ןופ עמיטש ַא זיא

 ,טגָאזעג דרַאואה טָאה ---

 -ענ זיא רע ןעוו ,ןעבירשעג ןוָאר שזדָאשזד טָאה ףירב םעד

 ןיא םויראטינַאס ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןוא קנַארק טסנרע ןעוו

 טָאה רע .סטעזושטאסאמ ,סמעדע הטרָאנ ,סלליה רישקריוב

 :ףירב רעד זיא טָא .סרעיִאל ס'קנערפ וצ טקישענ םהיא

 : סרעיאל ס'קנערפ איל וצ,

 -אב ןענַאֿלשרַאפ ןענעו עטיב רעייא טכארטעב בָאה ךיא,

 ,רעטעּפש ןָאט סע לעװ ךיא ןוא קנערפ .מ איל ראפ גנונידַאנג

 *נוא וצ טייהנעגעלעג א ןעבָאה טעװ ןָאשימָאק ןָאזירּפ יד ןעוו

 .םייק ס'קנערפ ןעטכארטאב ןוא ןעכוזרעט

 וצ גנוטכא גונעג סיױרַא טינ נייצ ךיא זא ,ךילנעמ זיא סע

 -לוש ןענופעג םהיא טָאה עכלעוו ,ירושזד רעד ןופ גנוניימ רעד
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 -רעכיז-טינ ןופ דנאטשוצ א ןיא ןעוועג ץלא רעבָא ןיב ךיא גיד
 ךיז טסנרע ןוא גיסיילפ רהעז בָאה ךיא .דלוש ןייז ןעגעוו טייה
 רעבָא .טייהנעגעלעגנא רעזיד ןיא תמא םעד ןהעגרעד וצ טהימעג
 בָאה ךיא ךיירנלָאּפרע ןעוועג טינ ךיא ןיב סיוא טזייוו סע יו
 סייק עצנַאנ יד ןעטכארטרעביא ןיא ןעטלאהעג גנַאל ןעטַאנָאמ
 טמענ סָאד .גידלוש זיא קנערפ יצ ,רעכיז טינ ץלַא ןיב ךיא ןוא
 עזייווַאב ס'ילנָאק רענענ םעד סָאװ ,םעד ןופ ךילכעזטּפיוה ךיז
 .דנעגייצרעביא גונעג טינ ןענייז

 ןופ טיירטסישזדעמ:טּפיוה רעד ןזא ,רעבירעד ןעכער ךיאמ
 ןעטמערק ענייז עלא ןעדנעוװנָא לַאפ ַאזַא ןיא ףרַאד (?טייטס םעד
 סעמעוו ,ןָאזרעּפ א ןעטכירגיה וצ .תמא םעד ןעלעטשוצטסעפ
 -עה יד ראפ ןעראוועג ןעזיוואב דנעגייצרעביא טינ זיא סע דלוש
 שנעמ א ןַא ,טינ ביולנ ךיא .ךילקערש וצ זיא ,עטמאעב ערעכ
 ירושזד יד ,טכירעג רעד ןעדייס ,ףָארטש עטסכעה יד ןעגירק לָאז
 רעד זא ,טגייצרעביא רָאלק ןייז עלא ןעלָאז רָאנרעװַאג רעד ןוא
 ןעמוק טעװ סע ןעוו ,ָאזלא .גידלוש רעכיז זיא רעטגָאלקעגנָא
 עזיד ןעזייוואב רעטיירב ןוא ןעקירדסיוא ךיא לעװ ,וצרעד טייצ יד
 ,ןָאשימָאק-ןָאזירּפ טייטס רעד רַאפ ןוא רָאנרעװַאג ן'ראפ גנוניימ

 טינ סע לע ךיא זא ,ןעכַאמ ךיז טעוװ סע רעבָא לאפ ןיא,
 ןעזיד טימ ךיז ןעצונַאב וצ טכער סָאד רהיא טָאה ,ןָאט ןענעק
 ,רעהרַאמ םעד ייב ףירב

 ,רעייא טסנעבעגרע

 " ןוָאר .?

 ןוָאר שזדָאשזד טָאה ןָאשימָאק-ןָאזירּפ רעד רַאפ ןעמוקוצרָאפ
 ,טבעלרעד טינ)

 אזא ןַאראפ ןיא סע זא טסואוורעד ךיז טָאה יסרָאד ןעוו
 עטשלעפעג א ןיא טפירשרעטנוא יד זא טרעלקרע רע טָאה ,ףירב
 רעד רַאפ ,(רעטיירּפייט א ףיוא ןעבירשענ ןעוועג זיא ףירב רעד)
 ןוא ףירב רעד זא ,ןעראוועג ןעזיווַאב רעבָא זיא ןָאשימַאקדןָאזירּפ
 .עטכע ןענייז ןעטפירשרעטנוא יד

 א ןעראוועג ןעגָאלשענרַאפ זיא ףירב ס'ןוָאר שזדָאשזד ךָאנ

 - ,רָאנרעװַאג רעד טסיוה סָאד (*
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 שזדָאשזד רעד ,ןוָאר .ט ,רעדורב ס'ןוָאר שזדָאשזד ןופ ףירב

 גנַאל ןעבָאה ייז ,לעיירט ס'קנערפ ךָאנ דלַאב טכוזַאב םהיא טָאה

 יד סָאװ קורדנייא םעד ףיוא ןוא ; סייק רעד ןעגעוו טסעומשעג

 טָאה טכַאמעג םהיא ףיוא ןעבָאה רעדורב ןייז טימ ןעכערּפשעג

 רַאפ לָאז ףָארטש-טיױט יד זַא ,עטיב ןייז טעדנירגַאב טציא רע

 .סינגנעפעג ףיוא ןערעוו ןעטיברַאפ ןע'קנערפ

 -נוא ןעצנאג ןיא ןעבעגוצרעביא רעטנוא טינ ךיז םענ ךיא,

 ןיא קורדנייא ןיימ -- טנָאזעג רע טָאה -- ,ןעכערּפשעג ערעז

 -לעפַאב עצנַאג יד זיא לעיירט םעד ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,רעבָא

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג אטנַאלטַא ןיא גנורעק

 -נִא ןעװענ ןיא טפול יד .עסַאמ רעטנערענפיוא רעד

 ךיוא ןעננורדעגניירַא טָאה יז ןוא גנומיטש רעזיד טימ טפאזענ

 -ענסיורא טרָאד ךיז טָאה גנומיטש יד ,ל?לאז-טכירעג םעד ןיא

 עכילנהעוועגנוא עזיד רעטנוא ,ןעטרַא ענעדישראפ ףיוא ןעזיוו

 .לעיירט רעד ןעראווענ טריפענ זיא ןעדנעטשמוא

 יד יו ,קנערפ זא טלהעצרעד ךיוא רימ טָאה רעדורב ןיימ ,

 עלא גנונדרא ןיא טכַארבענ טָאה ,ןעזיוואב טָאה גנוכוזרעטנוא

 ןענגנַאגַאב זיא דרָאמ רעד ןעוו ,גָאט ןעצנַאג םעד רעכיב ענייז

 ואוו ןוא ןָאטענ טָאה רע סאוו ,ןעזיווַאב טָאה קנערפ ; ןעראווענ

 ,דרָאמ ן'ראפ טונימ עכילטע רעסיוא .טונימ עדעי ןעוועג זןיא רע

 -ַאב טנעקענ טָאה שנעמ אזא יוזא יו ,ךילדנעטשראפנוא זיא סע

 .ןעכערבראפ ןעזיד ןהעג

 ןעצנַאג םעד ןעווענ טרָאד זיא ,ןעמ סייוו ,רעדיוו ,ילנָאק

 עלעדיימ יד ןעוו .ן'רוכיש ןייא ןיא ןעטלאהעג ןוא ןעגרָאמהירפ

 ןעטלַאהַאב ןוא ןעטיוט טנעקענ טכייל רהיא רע טָאה ןעמוקעג זיא

 טקוק ןיימענלא ןיא ,ךילניישראוו רהעז זיא סָאד ,רעּפהעק רהיא

 -םוא עלא ;ןעשנעמ ןעסייו א ןופ דרָאפ א יו סיוא טינ סע

 .רענענ ַא ןופ טייברא יד זיא סָאד זא ,ןענייצ ןעדנעטש

 ןעניליווַאב טלָאװעג טינ טָאה אפונ רעדורב ןיימ סאוו סָאד,

 -עג ענייז טיול טינ ןעוועגנ זיא ,ךיא סייוו ,לעיירט ןעטייווצ א
 ןהעג טלָאװעג טינ ןילב טָאה רע ;ןענייצרעביא ןוא ןעלהיפ

 ןעבָאה עזייווַאב יד רעבָא .ירושזד רעד ןופ לייטרוא םעד ןענענ

 .דלוש ס'קנערפ ןיא לעפייווצ ןעקראטש א םהיא ןיא ןעזָאלעגרעביא
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 ןעמוקַאב בָאה ךיא סאוו ,גנוניימ ןיימ טגנַאלַאבנַא סָאװ,
 ןא ןעװעג טלָאװ סע ןזא ,ךיא ביולנ ,לעיירט ןעצנַאנ םעד ןופ

 ןעגנעה וצ אישזדרָאשזד טייטס םעד ראפ עדנַאש א ןוא קילננוא

 ףיֹוא ןעבילבענרעביא טלָאװ קעלפ רעגיבייא ןא ; ןע'קנערפ

 ,"ןעמעלאי
 ןאד ןיא ןאשימָאק ןָאזירּפ רעד ןופ רעהרַאפ םעד היוא

 -לעוװ ןיא ,יורפ ס'קנערפ ןופ טיוויידיפַא ןַא ןערָאװענ ןעזעלעגרָאפ

 -ראפ רעייז ןופ עטכישעג יד ןעצרוק ןיא טלהעצרעד טָאה יז ןעכ

 ןאמ רהיא ואוו ןעזיווַאב יז טָאה ךָאנרעד ןוא ןעבעל ןעטארייה

 רעד ןעוו גָאט ןעצנאג םעד ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןוא ןעוועג זיא
 .ןעראוועג ןעננאנאב זיא דראמ

 עכילטע ןעמוקעגרָאפ ןע'קנערפ ןופ ןטסנוג וצ ןענייז םעדכָאנ

 -ָאנ רענעזעוועג רעד ,ססָאפ ןישזדוי יוװ ,ןענָאזרעּפ עטנענימָארּפ
 -ןָאק ןוא סעשזדָאשזד ענינייא ןוא ,סטעזושטַאסַאמ ןופ רָאנרעוװ
 -ראפ ןופ ןעטאנעלעד ןערָאװעג טרעהעגסיוא ןענייז סע ,טיילסערג

 זא ,טסירדענסיוא ךיז ייז ןעבָאה עלא .סעיצאזינַאנרַא ענעדיש
 -ניה וצ ןע'קנערפ טייקניטכערעגנוא עסיורג ַא ןעוועג טלָאװ סע

 .ןעטכיר
4 * 8 

 ןיא ןעבענענסיורא סולשַאב רהיא טָאה ןָאשימָאק ןאזירּפ יד

 ראפ גננוגידַאננַאב א ןעווענ זיא סולשַאב רעד ןוא םורא ךָאו ַא
 רעדיוו זיא ָאד .,ןערידנעמָאקער וצ טינ רָאנרעװַאנ םוצ ןע'קנערפ
 טָאה קנערפ עכלעוו וצ סטרואק יד ןיא יװ עבלעז סָאד ןעוועג

 טמיטשענ טָאה ןָאשימָאק רעד ןופ טעטירָאנימ א :טרילעּפַא

 | .ןע'קנערפ ראפ
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 מעב ןעטַאאטש עטניניײארַאפ יד ןופ גמנעדיזערּפ-סייוו רעד
 ץגיטכיוו ערעדנַא ןופ ןעשעּפעד ןוא ףירב -- .ןע'קנערפ רַאפ

 ץ'רעביא ןע'קנערפ ראפ גנונעוַאב א -- .ןענַאזרעּפ
 .רעמליוו .רד -- .דנַאל ןעצנַאג

 ןע'קנערפ ןעװעטַאר טנעקעג טציא טָאה סָאװ רעגיצנייא רעד
 רעד ,ןָאטיילס .מ ןהאשוד רָאנרעװַאג ןעוועג זיא הילת רעד ןופ
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 םהיא ןענייז סע גנוריגער טייטס אישזדרָאשזד רעד ןופ טּפיױה

 -עלעט ןוא ףירב רעדנעזיוט עגילדנעצ ןוא עגילדנעצ ןעמוקעגנָא

 ץלַא ,דנַאל ןופ ןעלייט עַלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז .סעמארג

 -רוא טיוט םעד ןערהיפכרוד ןעזָאל טינ לָאז רע זַא ,טעבעג טימ

 ךיוא םהיא זיא אפונ אישזדרָאשזד ןופ .קנערפ איל ףיוא לייט

 -וצ ןעװעג ןענייז ייז רעבָא .ףירב עסאמ עניזיר א ןעמוקעגנָא

 ,ןע'קנערפ ראפ ןעטעבענ ןעבָאה רעביירש יד ןופ עליפ ;טלייט

 םעד טעשארטסעג ראנָאז ,טיוט ןייז טרעדָאפעג ןעבָאה עליפ ןוא

 ןעמ טעװ ,ןעבעל ןעזָאל ןע'קנערפ טעװ רע ביוא זא ,רָאנרעװָאנ

 .עכאר ןעמענ םהיא ןופ

 -ניה ןעזָאל טינ לָאז רע זַא טעבענ ַא טימ עמארגעלעט ןייא

 -ערּפ-סייװ ןופ ןעטלַאהרע רָאנרעװַאנ רעד טָאה ןע'קנערפ ןעטכיר

 ןיא ןָאסליװ) ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ ?אשראמ טנעדיז

 ,(טנעדיזערּפ-סייװ לַאשרַאמ ןוא טנעדיזערּפ ןעוועג ןַאד

 ןופ ןעמוקעננא רָאנרעװַאנ םוצ ןיא עשעפעד עטייווצ א

 רעכלעוו ,ָאדארָאלַָאק ,רעוונעד ןופ יסדניל סיטסָאשזד ?ארעדעפ

 -אב ןײמעגלַא ןוא רעטכיר עלאקידַאר יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 וצ טומ טַאהעג טָאה רע) .דנאל ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטנאק
 -רע וצ ןוא ,רעלעפעקאר רענָאילימ ןעכאפליפ םעד ןעריקַאטַא

 -עגסיורַא זיא רע .םינהנמ:טַארייח עטלַא יד ןענענ ךיז ןערעלק
 רָאנרעװַאג וצ עשעפעד ןייז ,(ןעטַאריײה-עבָארּפ ראפ ןעטארט
 :עדנעגלַאפ סָאד ןעטלאהטנע טָאה ןָאטיילס

 ןעצנַאנ ןופ גנוניימ יד סיוא קירד ךיא סָאד ןעגָאז ןעק ךיא,
 -רַאפ שטָאכ לָאז לייטרוא ס'קנערפ סָאד גנַאלרַאפ ךיא ןעוו ,דנַאל

 ."סינגנעפעג עכילננעלסנעבעל ףיוא ןערעוו ןעטיב

 םירּפוס ןופ רעטכיר רענעזעוועג רעד ,לעואּפ שזדָאשזד

 זא ,טגָאזענ ךילקירדסיוא טָאה ,טייטס אישזדרָאשזד ןופ טרואק

 טניילענוצ טָאה רע ןוא נידלושמוא ןזיא קנערפ סָאד טביולנ רע

 טָאה רעכלעוו ,ןוָאר שזדָאשזד רענידרעהירפ רעד זא ,טקאפ םעד

 טביולגעג טינ ךיוא טָאה ,ןע'קנערפ ןענענ לעיירט םעד טרהיפעג

 ,דלוש ס'קנערפ ןיא

 -ענ ןע'קנערפ ןענענ טקידרעוװ םעד ןופ זיא ןוָאר שזדָאשזד
 .ןעבירשעג לועאּפ שזדָאשזד טָאה ,"טשַאררעביא ןעוו
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 -ןָאלקעננָא רעד זַא ,טנייצרעביא טינ ;יב ךילנעזרעפ ךיא,

 טגָאזעג ךילסירדסיוא רע טָאה ,"דרָאמ םעד ןעגנאגַאב זיא רעט

 'פיוו .גיטכיוו טינ זיא גנונייצרעביא ןיימ רעבָא , ,לעיירט ן'כָאנ

 שזרָאשזד ."טנייצרעביא זיא ירושזד יד זא ,טקַאפ רעד זיא גיט

 ביוא ןוא טקידרעװ םעד ןע'לסּפ וצ טכער סָאד טאהעג טָאה ןואר

 רַאפרעד ןעוועג ךילניישרַאוו סָאד זיא ,ןָאטעג טינ סָאד טָאה רע

 -םיוא יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה רע סָאוװ

 ,ךילנעמ ךיוא זיא סע ירושזד יד יוװ טקנוּפ סדוַארק עטנערעג

 ןעטייוצ א ןעגירק טעװ קנערפ סָאה רעכיז ןעוועג ןיא רע זא

 .ןעטכירעג ערעכעה יד ןופ ?עיירט

 יו ןעסיוועג ןייז ףיוא ןענעלענ זיא ?ייטרוא-טיוט ס'קנערפ,

 ןעמונעגטימ ךיז טימ רע טָאה ןייטש ןעניזָאד םעד ןוא ןייטש ַא

 םלוע רעטיירב רעד רעדייא רהָאי א ןעמונעג טָאה סע  רבק ןיא
 ןעסיווענ ןייז טָאה ןַאד ןוא סייק רעד ןיא טכַארטעגניײרַא ךיז טָאח

 ."טכאוועגפיואש

 ן'רעביא טיירּפשראפ ךיז טָאה ןע'קנערפ ראפ גנונעוואב יד
 -סאּפ ןעבָאה ןעטַאאטש עליפ ןופ ןעכריק עליפ ןיא .,דנאל ןעצנַאג

 וצ טדנעוועג ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ,תושרד ןעטלַאהעג סראט

 ןעמ זא ,ןעזאלרעד טינ לאז רע אישזדרָאשזד ןופ רָאנרעװװאג םעד

 ןא טריפעגנָא ןעבָאה ןעגנוטייצ עגילדנעצ .ןעגנעה ןע'קנערפ לָאז

 טלעמאזעג ןעמ טָאה םוטעמוא ,ןיז ןעבלעז םעד ןיא עיצאטינַא

 רע ןע'ןָאטיילס רָאנרעװַאנ וצ עיציטעּפ א ףיוא ןעטפירשרעטנוא

 עיציטעּפ רעד רעטנוא .הילת רעד ןופ ןע'קנערפ ןעוועטאר לָאז
 -נָאק ,ןערָאטַאנעס ,סרָאנרעװאנ ןעבירשעגרעטנוא ךיז ןעבָאה

 ?הָאצ א ןהָא ןוא סעשזדָאשזד ,ןערָאסעּפָארּפ שזדעלאק ,טיילפערג

 .ןעיורפ ןוא רענעמ עטנאקאב

 טייטס םעד ןופ (טנעמאלראּפ רעלַאקַאל) רושטיילסישזדעל יד
 עכילנהע ןא ןעקיש וצ עיצולָאזער א ןעמונעגנָא טָאה אנאיזיאול

 ,אישזדראשזד ןופ רָאנרעװַאנ םעד וצ עטיב

 טלעמאזענ עיציטעּפ אזא רעטנוא זיא אפונ אישזדרָאשזד ןיא

 .ןעטפירשרעטנוא דנעזיוט עכילטע ןעראוועג

 רעד ןעזעלעגרָאפ רָאנרעװַאנ םעד ראפ טָאה עיציטעּפ עזיד
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 סאוו ,עדער א ןיא .רעמליוו .רד רעכילטסייג רעטנַאמרעד:ןעביוא

 ןעקורדסיוא טימ רעמליוו .רד טָאה ןעטלאהעג ייברעד טָאה רע

 סייק קנערפ יד זא ,טרעלקרע ןערעױדַאב ןוא גנוטסירטנע ןופ

 יירד ןופ ןברק ַא זיא קנערפ .,ןעדיא ןעגעג ןעטסירק ףיוא טצעה

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןעלהיפענ

 .ןעדיא ןעגעג ןעטסירק ןופ ןעלהיפעג ןפ (4

 ןעליו סאוו סנעשיטילָאּפ עגיליב ןופ ?היפעג םעד ןופ (2

 .ןעסאמ יד ייב רעלוּפָאּפ ןעכאמ ךיז

 ַא ןיא רע סאוו ראפרעד ןע'קנערפ ןענעג ?היפעג ַא ןופ (3

 .(*טנַאקירבַאפ

 "עּפ קנערפ רעד רעטנוא ךיז ןעבָאה אישזדרָאשזד ןיא

 -עועװעג ,רעטכיר טרעדנוה יו רעכעה ןעבירשענרעטנוא עיציט

 ןוא ןעריקנַאב ,סרעיִאל ,ןעראסעפָארּפ ,עכילטסייג ,רעטכיר ענ

 ערעדנא רעטנעזיױט ןוא ןעיורפ עטנענימָארּפ ?הָאצ עסיורג א

 .ןענירעגריב ןוא רעגריכב

 ,ןעשנעמ גונעג ןענופענ ךיז ןעבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 וצ סעכילנעמ ץלַא ןָאטעג ןעבָאה עכלעוו ,עכיירסולפנייא ענינייא

 םעד ייב ןע'קנערפ לָאז רע זא ,רָאנרעװַאנ םעד ףיוא ןעקריוו

 ןַאמ ןעגנוי ןעשידיא םעד רעביא .,ןעמענקעוַא טינ תומה ךאלמ

 אישזדרָאשזד טייטס רעצנאנ רעד ןוא אטנאלטא טדָאטש יד זיא

 טָאה רענַאל ןייא .ןערענַאל ייווצ ףיוא טלייטוצ ןעוועג ץלַא ךָאנ

 עיצַאטיגַא טרָאס רעזיד זיא ,ןהעז רעטייו ןעלעו רימ יוװ (*
 גָאגַאמעד רעטמירַאב ַא ,ןַאסטַאוװ םַאמ ןופ ןערָאװעג טרופעגנָא לעיצעּפס

 ַא טימ טשימעגנעמַאזוצ םזיטימעסיטנַא ןעגוטפיג ַא טָאה רעבלעוו

 עכלעזַא ןופ רעבָא טָאה רעמלווז .רד .םזילַאקידַאר ןעגיד'שרמולב

 .טסואוועג טינ ןעכַאז עכולדנעש
 -רעווָאג ןופ יורפ יד) ,עשיטַארקָאשסורַא ןַא ןעוועג זיא עכריק ןייז

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,ךייר רהעז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאטיילס רָאנ

 .רד ,שנעמ רעװיטַאװרעסנָאק ַא ןעוועג זיא רע .(ןָאשיוגערגנָאק ןייז

 ןופ .רעטקַארַאכ ןעלופלהיפעג ,ןעלעדיוא ןַא טימ ןַאמ ַא רעבָא ,רעמליוו

 סלַא ןוא שנעמ סלַא םירוסי ע'תמא טַאהעג רע טָאה םייק קנערפ רעד

 יד וַא ןעלעטשוצרָאפ ךיז ןעוועג ךילצרעמש םהיא זיא סע .רעגריב

 רַאפ טָאה רע .טכערנוא ןעגוטולב ַאזַא ןהעגַאב לָאז ַאטנַאלטַא טדָאמש

 ,ךולדומרענוא טוברַאעג ןע'קנערפ
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 עסיורג יד .טיוט ןייז ראפ רענייא ןוא ןעבעל ןייז ראפ טפמעקעג
 ,רעגַאל ןעטייווצ םעד וצ טרעהעג טָאה עסאמ עטנענילעטניאנוא

 ראפ טייבראעג ןעבָאה טייקגיטכערעג ןוא תמא ןופ טניירפ
 לַארענעשזד-רָאטיסילָאס רעד ןוא יײצילַאּפ יד רעבָא .ןע'קנערפ
 -ַאק רעייז ןעכאמ סאוו ,ןעגָאנאמעד ןוא טהורעג םינ ךיוא ןעבָאה
 גונעג ןעוועג ןענייז סע .,טינ ךיוא ,יירעצעה-באמ ךרוד ערעיר
 רעזיד ךרוד ןעבָאה סָאװ ?לעפעל-ךָאק , םתס ןוא סנעשיטילַאּפ
 סאוו ןעטסילַאנרושז ןוא ;  ןערעוו וצ רעלוּפָאּפ טכוזעג עיצאטיגַא
 -ָאה עיצַאלוקריצ ןעניוועג וצ לעטימ א ןהעזעג םעד ןיא ןעבָאה
 םלא ןע'קנערפ ןענעק טריטינַא טָאה ןעמ .ןענופעג ךיוא ךיז ןעב
 ,ךיא סלא םהיא ןענעק טריטינַא טָאה ןעמ ןוא ןעטנידלושַאב םעד

 ,ןע'קנערפ ראפ עיצַאטיגַא יד ןעראוועג זיא סע רעקרַאטש סָאװ
 ןופ םזיטאירטַאּפ ןעלאקָאל םעד טציירוצ סָאד טָאה רהעמ יילא
 ןיא ןעטַאַאטש ערעדנַא ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא ,דצ ןרעדנַא םעד
 ןיא טָאה ברק א ןיא קנערפ זא ?היפעג ַא ןעסקאוועג ?ענש
 ,רעייפ םעיינ ַא ןעבעגעגניירא םזיטאירטַאּפ ןעניזָאד םעד
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 רעד תעשב תוליפת ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עגיטשרוד-טולב
 .לַאזקיש ס'קנערפ ןעגעוו בשימ ךיז זיא רָאנרעװָאג
 יצ ענארפ יד טכארטאב טָאה ןָאטיילס רָאנרעװַאנ תעשב

 ןיא ןענייז ,ןעבעל ןעביילב לָאז רע יצ ,ןעברַאטש לָאז קנערפ
 סאוו ,יד ןופ ןענניטימ-סַאמ ענידמרוטש ןעמוקעגרָאפ אטנאלטא
 -פִא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ יד .טיוט ס'קנערפ טרעדָאפעג ןעבָאה
 -ער יד) לָאטיּפעק םעד ןעבעל ,סָאנ ן'פיוא ןעראוועג ןעטלַאהעג
 -טולב עדליו טימ .(טייטס אישזדראשזד ןופ עדייבעג סגנוריג
 רָאנרעװַאג רעד זַא טרעדָאפעג רענדער יד ןעבָאה תולוק עניטשרוד
 עטציהוצ יד ןוא .הילת רעד ייב ןע'קנערפ ןעמענוצ םינ לָאז
 טימ טרעפטנעענּפָא ןעכלעזא ףורסיוא ןעדעי ףיוא טָאה עסַאמ
 .ןעיירשעג לעבוי ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא עדנעביױטרַאֿפ

 ,עדנעסיוונוא ,ןעשנעמ בַאמ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז סָאד
 ןעגנולמאזראפ יד ןיא .ןעבָאה ייז טימ ןעמאזוצ ,עטצעהענפיוא
 רעבָא --- ךיוא ןעשנעמ ערעטנעגילעטניא גונעג ןעמונעג לייטנא
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 טיידעגנָא ןעביוא זיא רעכלעוו ,טרָאס םעד ןופ סיואכרוד טעמכ

 -ענ ךיז ןעבָאה סָאװ עכלעזא רעדא סנעשיטילַאּפ ; ןעראווענ

 ןעפראוו סָאװ ,סלעפעל-ךָאק םתס ןוא ,סנעשיטילַאּפ ףיוא ןעטינש

 .דירַאי ןעדעי ןיא ןיירַא ךיז

 -נייא להָאצ עסיורג א ךיוא ןוא עטנענילעטניא ,רעגריב יד

 -ראה ןעצנַאנ ן'טימ ןעבָאה ,טיילסטפעשענ רעדָא רעטייברא עכאפ

 יד טומ םעד ןעבָאה טעװ ןָאטיילס רָאנרעװַאנ זַא ,טפָאהעג ןעצ

 עכילגנעל-סנעבעל ףיוא ןעטייבראפ וצ ןע'קנערפ ראפ ףָארטש-טיוט
 .ןעטראוורע טנעקעג טינ ניפיולרָאפ ןעמ טָאה רהעמ ,סינגנעפמעג

 לָאז :ןעוועג ןעשנעמ עכלעזא ייב ןיא קנַאדעג רעניימעגלַא רעד

 -רעביא טעוװ סע ןעוו ,טייצ רעד טימ .ןעבעל ןעביילב רָאנ קנערפ

 טייקכילנעמ א ןייז רשפא טעוװ ,עקירעטסיה עניטולב יד ןהעג

 .ךיוא ןָאזירּפ ןופ ןעיירפַאב וצ םהיא

 -טא ןיא ןעכריק עליפ ןיא םיחלנ ןעבָאה סנָאטנוז רֶאּפ ענעי

 אישזדרָאשזד ןופ ךעלטדעטש ןוא טדעטש ערעדנַא ןוא אטנאפ

 .סולשַאב ס'רָאנרעװַאג םעד ןעגעוו טָאנ וצ ןעוועג ?לּפתמ

 טקירדענסיוא ןעפָא ךיז תולפת עזיד ןיא ןעבָאה ענינייא

 ,טָאנ ןעטעבענ טושּפ טָאה רעבָא בור סָאד .גנונידַאנגַאב ַא רַאפ

 -לעה םהיא ןוא גנוטארַאב ס'רָאנרעװַאנ םעד ןעשנעב לָאז רע זא

 ךיא, :ןעסייהעג טָאה סָאד .סולשַאב ןעגיטכיר ַא וצ ןעמוק ןעפ

 ."םלוע ?לש ונובר םעד וצ רעביא ץלַא זָאל ךיא .,טינ ךיז שימ

 ןוא ןעשימ טינ ךיז לָאז רָאנרעװַאנ רעד זַא טָאנ ייב ןעטעב

 ןייא ןייק טָאה הליפת אזא ,הילת רעד וצ ןהענ לָאז קנערפ זא

 ,טנָאזעג טינ חלג

 רעד סלא טמיטשַאב ךילדנע ןעוועג ןיא ינוי רעט22 רעד

 טייצ יד .ןערעוו טעטכירעגניה טלָאזענ טָאה קנערפ ןעוו םוטַאד

 טנעהַאנ ץנאנ ןעטלאהענ ןיוש טָאה סע .לענש ןעננאגענ זיא

 .ןענרָאמ-הירפ ןעצראווש םעד וצ

 -כוב טייבראעג סייק רעד ףיוא טָאה ןָאטיילס רָאנרעווַאג
 טרָאװ ןעדעי טרידוטשעגכרוד טָאה רע .טכַאנ ןוא גָאט ךילבעטש

 יד ןופ ןֹוא לעיירט םעד ןופ טכירַאב ןעשיפארנָאנעטס םעד ןיא
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 -ַאֹל ס'קנערפ סָאװ עזייווַאב עיינ ?עקערב עדעי ; סליּפַא עלַא
 -יסילָאס רעד סָאװ ןעטרָאװטנַא יד ןוא ןעבילקעגנָא ןעבָאה סרעי
 טָאה םעד טימ ןוא .ןעבעגעג ייז ףיוא טָאה לארענעשזד-רָאט
 יד טכוזאב לָאמ ייוצ טָאה רע .טנעגונאב םינ ךיוא ךיז רע
 ןעדעי טכארטאב ןוא טקוקאב םאזקרעמפיוא ןוא ירָאטקעפ ליסנעּפ
 םעד ןופ עטכישעג רעד וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סאוו עלעקניוו
 ןעגנוטּפױהַאב יד ֹוצ ,טלהעצרעד רהיא טָאה ילנָאק יװ ,דרָאמ
 תונעט עלא יד וצ ןוא ,םידדצ עדייב ןופ ,תודע ערעדנַא יד ןופ
 ןעגעג ןעראוועג טכַארבעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעטנעמוגרַא ןוא
 ,לעיירט ן'כָאנ ןוא ?עיירט םייב ,םהיא רַאפ ןוא ןע'קנערפ

 רעמָאט .,גנומענרעטנוא עמענעגנא ןייק ןעוועג טינ זיא סע
 טלָאװ ,ןעבעל ןעזָאל ןע'קנערפ זומ רע זא ,סולשַאב םוצ רע טמוק
 -עג טלָאװ סע .,ןרָאצ-ןעסַאמ ןופ םרוטש א ןעפורעגסיורא סָאד
 ראגָאז טלָאװ סע ןוא ערעירַאק עשיטילָאּפ ןייז וצ ףוס א ןעוו
 .ןעבעל ןייז ראפ רהַאפעג עטסנרע ןַא טימ טקעמשעג
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 טלעמש ןוא ןעבעל ם'קנערפ טעװעטַאר ןָאטיילפ רָאנרעװָאג
 .םענעצס עגידמערוטש -- .ןָאק ןיא ןעבעל םענעגייא ןייז

 ןעוועג ָאזלא זיא ,1918 ,ינוי ןעט22 םעד ,גָאטראפ גָאטסניד
 ,גנוטכירניה ס'קנערפ ראפ ןערָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ טייצ יד
 רָאנרעװַאג .ןעלאפעגכרוד ןענייז סליּפַא ענייז עלַא יוװ םעדכָאנ
 נעט יידד טימ ןעראוועג גיטראפ סולשַאב ןייז טימ זיא ןָאטיילס
 -לַאהעג רעבָא טָאה רע .ןעט19 םעד ,תבש טסייה סָאד ,רעהירפ
 נעט רֶאּפ א טימ ןעריסנָאנַא וצ גנודיישטנע ןייז גיטיונ ראפ ןעט
 | ,רעטעּפש

 ןע'קנערפ לָאז ףָארטש-טיוט יד זא ,ןעווענ זיא גנודיישטנע ןייז
 .סינגנעפעג עכילננעלסנעבעל ףיוא ןערעוו ןעטיברַאפ

 ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו גנורעלקרע רעלעיציפָא רעד ןופ

 טלָאװ סע ןעװו זא ,ןהעז וצ טכייל ןעוװעג זיא ןעבענעגסיורא

 ;טיירפאב ןעצנַאנ ןיא םהיא רע טלָאװ ,ןעוועג ךילגעמ םהיא
 סָאד טפָאה רע זַא ,גנוקרעמַאב ַא ךיז טניפענ רהיא ןיא םירָאװ

 קנערפ זא ,ןעגייצרעביא ךיוא טייצ רעד טימ ךיז טעװ םלוע רעד
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 טלָאװ ,ןערָאװעג םיוקמ טלָאװ סָאד בא  .גידלושנוא ןזיא

 -כערעג עגנידנעטשלָאפ ןעמוקַאב רעטעּפש רעדָא רעהירפ קנערפ

 ,טייקניט

 טנאקאב גנוגידַאננַאב ןייז טלָאװעג טינ טָאה רָאנרעװַאג רעד

 בַאמ א זא רהאפעג א ןעוועג זיא סע ?ייוו ,לעטש ן'פיוא ןעכאמ

 ןע'קנערפ ןֹוא רעוַאט ןיא ןעכערבניירַא ךיז ןעפורּפ לָאז
 -ראד ןופ ןערהיפ םהיא טעוװ ןעמ ןעוו ןָאט סָאד רעדָא ,ןעשטניל

 -שרוד-טולב יד טייצ ןעבעג ףירעש םעד טלָאװעג טָאה רע ,ןעט

 .ןערַאנוצּפָא עסַאמ עניט

 םעד רעואט ןיא קנערפ טָאה (ינוי ןעט90 םעד) גָאטנוז םענעי
 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ טכארבראפ טנעווא ןוא נָאט ןעצנאג
 ןופ ןעמוקעג םהיא וצ ןענייז עכלעוו ,ןרעטלע עטלַא ענייז טימ

 טאהעג טינ ףירגַאב ןייק ייז ןעבָאה טייצ עצנַאנ יד ,ןילקורב
 "יב ףלע ךָאנ בלַאה םורא טשרע .ןייז טעוו ?אזקיש ןייז סָאװ

 .טסואוורעד ךיז ייז ןעבָאה טכאנ

 -עננָא רע זיא ,ָאזלא .,טסואוועג טינ ךיוא טָאה ןוילת רעד

 ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא הילת יד ;"טייברַא, ןייז טיִמ ןעגנאנ

 קרַאטש ןייז טעוװ קירטש יד זא רעכיז ןייז וצ םוא ןוא ,ץַאלּפ רהיא
 טרעדנוה ייווצ טימ קַאז ַא ןעדנובענוצ רהיא וצ רע טָאה ,גונעג

 ןעצנאג א ןעגנַאהעג יז זיא אשמ רעניזָאד רעד טימ .,דמַאז טנופ
 (*.עבָארּפ יד ןעטלאהעגסיוא טָאה יז .גָאט

 -עג סםולשַאב ןייז רָאנרעװַאנ רעד טָאה ןע'םָאננעמ ףירעש

 םעד טָאה ,ףירעש רעד ,רע ןוא ,גָאטייב נָאטנוז ןעסיוו טזָאל

 .(םרעפלעה) סיטויּפעד ענייז רַאפ טיורטרַאפ דוס

 רע זא ,טרעכיזרַאפ טָאהעג רָאנרעװַאנ םעד טָאה ףירעש רעד
 רעבָא .ןעצישַאב וצ רעוַאט םעד ןעפַאוו ןוא ןעשנעמ גונעג טָאה

 הילת יד טעװ ןע'קנערפ זַא ןערָאװעג טנַאקַאב זיא סע ןעװ (*
 ןעמ .ןעמונעגרעדנַאנרַאפ טונ רהוא ןעמ טָאה ,ןעבָאה טונ ןברק ַא רַאפ

 ןעוועג זיא סָאװ רעגענ ַא :רהוא רַאפ רעפּפָא רעדנַא ןַא טַאהעג טָאה

 ןעוועג זוא גנוטכורנוה ןווז .דרָאמ ַא רַאפ טוומ םוצ טליײטרוארַאּפ

 ךילקריוו םהיא ןעמ טָאה ןַאד ןוא .ולוי ןעמ16 םעד ףיוא טמיטשַאב

 .ןע'קנערפ רַאפ טוורגעגנָא ןעוועג ןוא סָאוװ הולת רעד ףיוא ןעגנַאהעג
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 -עג ןיוש הטואס רעד ןיא זיא עמרוט ןייא טינ ? ןעסיוו ןעק רעוו
 .בַאמ א ןופ ןעראוועג טמערוטש

 ןע'קנערפ לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג רעבירעד ןיא ןַאלּפ רעד
 -אב טעװ גנוגדַאנגַאב יד רעדייא ןוא הסיתשב ןערהיפסיורא

 םעד ןופ ןעסיוורעד ןיוש ךיז טעוו עסַאמ יד ןעוו .ןערעוו טנאק
 לָאז ,ןעוועשוב וצ ןעביוהנָא טעוװ יז ןוא סולשאב ס'רָאנרעװָאג
 רעד ןופ סעטארג ןוא טנעוו עטסעפ יד רעטניה ןייז ןיוש קנערפ
 -ראפ טלאה ןעמ וואו סינננעפעג עגרָאטאק ַא) ןָאזירּפ טייטס
 לעטדעטש א ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,(רעכערברַאפ ע'טּפשמ
 -טַא ןופ עזייר ןעדנוטש יירד ייב ,ליוושזדעלימ ןעמָאנ ן'טימ

 -נַאנ ן'פיוא ןעביילבראפ טפראדעג קנערפ טָאה ןעטרָאד .אטנאל

 | ,ןעיירפאב םהיא טעוװ ןעמ ןעדייס .ןעבעל ןעצ

 רעואט םעד ןופ ריט רעד ייב זיא ,גָאטנוז ,גָאט ןעצנַאנ ַא

 -ךאפ ןופ ןעטנעדנָאּפסערָאק ןוא סרעטרָאּפער עּפורג א ןענַאטשעג

 -ַאט .טדעטש ערעדנא ןופ ןוא אטנַאלטא ןופ ןעגנוטייצ ענעדיש

 -רעװוָאג םעד ןופ ןָאפעלעט ַא םאגנעמ ףירעש טמוקַאב רעמ
 .ןעגנוטייצ יד ראפ "ףָאטש עסייה, ןייז טעװ ,רָאנ

 - יירד רעדָא ייווצ זיב ,טנעװַא ןעצנַאנ א ןוא גָאט ןעצנַאג ַא
 תעשב ,לייוורעד ןוא .טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ייז ןענייז ,גָאטרַאפ

 ,ריט טּפיוה רעד ןופ ןעמונעגּפָארא טינ ןעניוא יד ןעבָאה ייז

 וצ לעטרעפ ַא םורא סיטויּפעד עכילטע טימ ףירעש רעד טָאה

 .ריט רעניטייז ַא ךרוד "טע'בנג'ענסיורַא, ןע'קנערפ ףלעווצ

 טימ טקעדרַאפ ןעצנאג ןיא טעמכ ןעוועג זיא םינּפ ס'קנערפ

 ףירעש רעד ;רעקנַארק ַא יװ ןהעזסיוא לָאז רע ,עקליישטַאפ ַא
 ןא ןיא ןיירַא ?הלוח , ן'טימ ןענייז ספירעש-רעטנוא ענייז ןוא

 ,סנאלובמא

 רענַאזירּפ ןעטנידַאננַאב םעד ןעמ טָאה טרַא ןעזיד ףיוא
 יד .(ןאבנעזייא םעד ןופ לאזקאוו) ןָאשייטס רעד וצ טכַארבעג
 טָאה רענייק .טייקמַאזקרעמפיוא ןייק ןעניוצעג טינ טָאה עּפורג
 ךיז טָאה עּפורג יד .זיא "הלוח , רעד רעוו ןעוועג דשוח טינ
 טונימ ןייא ןעגנַאנענּפָא זיא נוצ רעד  ,ןָאגאוו ַא ןיא טצעזעגסיוא
 טלעטש סָאװ ,"ןיירט לַאקָאל , רעכילנהעוועג ץנַאנ ַא .ףלעווצ ךָאנ

 טָאה ןעדנוטש ייוצ יו רעכעה .עיצַאטס רעדעי ףיוא ּפֶא ךיז
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 -רָאשזד ,ןאקיימ ןיא ןעמוקעג זיא רע רעדייא טּפעלשעג ךיז רע
 -ָאטֶא ןיא ןערהָאפעגקעװא ינַאּפמָאק יד זיא ןעטראד ןופ .,אישזד
 גיסיירד-ןוא-ןייא ךיז טניפענ סאוו ,ליוושזדעלימ ךָאנ ןעליבָאמ

 ,ןאקיימ ןופ ליימ

 ײרּפ ןעטמיראב םעד םאגנעמ ףירעש טָאה ?יוושזדעלימ ןיא

 ןאזירּפ טייטס רעד ןופ ןעדרָאװ םעד וצ ןעבעגעגרעביא רענָאז

 טָאה רע ןעוו .(עיצנַאטיװק) טיסעד ַא םהיא ןופ ןעמוקַאב ןוא

 יֿפֶא רע טָאה ענעשעק-םיזוב ןייז ןיא טגיילעגניירא טיסער םעד

 עצנאנ יד זיא רע זא ,ןעוועג הדומ טָאה רע .רעגנירג טמעטָאעג

 .זעוורענ ןעוועג טייצ

 "עג רעד םורא ךַאװ עקרַאטש ַא ןעראוועג טנרָאזאב זיא סע

 ,באמ רעכילרעפעג ַא ךיז טלעמאזראפ רעמָאט ,סינגנעפ

 םהיא ןיא סע יו .ןעפָאלשעג טינ טבַאנ ענעי טָאה קנערפ

 ,ןעבעל ןעטעטערענ ןייז טימ דיירפ -- ןעצראה ן'פיוא ןעוועג

 סאוו ןעבעל טרָאס םעד ןענעװו ןעלהיפעג ערעטיב טימ טשימענ

 -נעטשלַאפ א ףיוא גנונּפָאה טימ ןוא טעטרַאװרע ָאד טָאה םהיא

 .ןעלעטשרָאפ ןיילַא רעזעל רעד ךיז ןעק סָאד --- גנוזיילסיוא רעגיד

 ןוא  ,גָאטרַאפ נָאטנָאמ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סעיינ יד

 סאוו רעטעלב-ןעגרָאמ יד .ןעראוועג טניטעטשַאב יז זיא דלאב

 -טנע ןיוש ןעבָאה הירפ רעד ןיא גָאטנָאמ םענעי ןענישרע ןענייז

 .ןָאטיײלס רָאנרעװַאנ ןופ טנעמטייטס ןעלעיציפָא םעד ןעטלאה

 -ביל גידנעטשלָאפ ןעראוועג זיא סע רעדייא ךָאנ ,הירפ ץינַאג

 .ןעסאג יד ףיוא םלוע ןַא ןעביילק וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,גיט

 ךיז ןעבָאה ייז יוװ לענש יוזא ןעננוטייצ יד טּפאכעג טָאה ןעמ

 יד ןעו טייצ רעד וצ .ןעכָאק ןעמונעג טָאה סע ,ןעזיװַאב

 ,סענזיב ֹוצ רעדָא טייברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןיוש זיא טדָאטש

 םורא ןעבילקעגנעמאזוצ דנעזיוט עכילטע ןופ עסַאמ ַא ךיז טָאה

 -רעקַאלפ ןעראוועג ןעטלאהעג ןענייז סע ןוא (זיױהטַאר) לָאה יטיס

 -רעװָאג םעד טפמישענ ןוא טריקַאטַא טָאה ןעמ .סעדער עגיד

 א ןעפראוועגניירא ןעבָאה סרעיירש יד ןופ ענינייא ןוא ,רָאנ

 .ןעדיא יד וצ סעקנושארטס ןוא תוללק רָאּפ
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 רָאּפ ַא טימ טיילסילָאּפ הנחמ עשניה א ןעמוקעננָא זיא סע

 פהעפאב ַא טַאהעג רעבָא ןעבָאה ייז .ייז ןעשיווצ רעטייר נילדנעצ

 ייז .ןעכיורבענ וצ טינ בַאמ םעד ןענענ ןעלטימ עגנערטש ןייק

 רעבָא זיא סָאד .עסאמ רעטכידעג רעד ךרוד ןעטירעגכרוד ןעבָאה

 .טדערענסיורא טינ ייז ןעבָאה טרָאוװ זייב ןייק .סעלא ןעוועג

 -אוועג ןעטלאהעגנּפָא זיא גניטימ-סאמ רעסיורג רעטייווצ רעד

 סע ואוו עדייבעג יד) זיוה טרואק םעד ןיא לַאז ַא ןיא ןער
 עניטשרוד-טולב ןעטלַאהענ טָאה ןעמ .,(ןעטכירעג יד ךיז ןעניפענ

 -מאזראפ רעד ןופ דנע םייב ןוא רָאנרעװַאנ םעד ןענעג סעדערד

 ,םהיא ןעגעג סעיצולָאזער-סננומאדראפ ןעמונעגנָא ןעמ טָאה גנול
 -ראמענרעבירא ןַאד טָאה ןעשנעמ דנעזיוט עכילטע ןופ עסַאמ ַא

 טייטס אישזדרָאשזד רעד ןופ עדייבעג יד) לָאטיּפעק םוצ טריש

 -רעווַאג ןופ ננוניואוו יד ךיוא ךיז טניפענ סע ואוו (ננוריגער

 ןעװעגנ טינ ןעטראד ןיוש זיא ןָאטיילס רעבָא .רָאנ

 ּפערט יד ףיוא ,סעדער ןעטלאהעג רעדיוו ןעמ טָאה ןעטרָאד

 ,לַאז טאנעס םעד ןיא גינייווניא ךיוא ןוא ,לָאטיּפעק ןופ

 ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סעיצארטסנַאמעד עכילנהע

 ןָאשּפירקסבוס א טנעפעענ טָאה ןעמ ,אישזדרָאשזד ןופ ןעלייט

 .ןענייפ ירעמ ךָאנ טנעמונָאמ א ןעלעטש וצ ףיוא (גנולמַאז-טלעג)

 ןעראבענ זיא ןענייפ ירעמ ואוו לעטדעטש יד ,אטטעירַאמ ןיא
 ,"נניטימ-ןרָאצ , רעניזיר א ןעראווענ ןעטלאהענּפָא זיא ,ןעראוועג

 -רעווָאג םעד ףיוא ךעּפ ןוא לעבעווש ןעטָאשענ טָאה ןעמ ואוו

 ןעדנובענוצ ,עקלאיל עניזיר א טכַאמענ ןעמ טָאה ןאד ןוא .רָאנ

 -ענוצ ןעמ טָאה רוניפ רעד וצ ןוא ,ץָאלק ףארגנעלעט א וצ רהיא

 רעד ,ןָאטיײילס .מ ןהאשזד , רעטרעוו יד טימ ריִּפַאּפ א טפעלק

 ."אישזדרָאשזד ןופ רעטערראפ רעד ןוא ןעדיא יד ןופ גנינעק

 קילבוּפ ן'פיוא טנערבראפ רוניפ יד ןעמ טָאה רעטעּפש

 ,רעווקפ

 -פ טימ ןָאטעג סעכילנהע ןעמ טָאה טדעטש ערעדנַא ןיא

 .ןע'קנערפ ןוא ןאטיילס ןופ ןערוג

 רעמוז ןייז ףיוא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא ןָאטיילפ רָאנרעװַאג
 ןֵא ןעמוקענ ןיא ןיהא .אטנַאלטא ןופ געוו עשביה א ,גנוניואוו
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 -רעד ןעבָאה ייז רעדייא .ןעשנעמ דנעזיוט רָאֹּפ ַא ןופ םלוע

 ןעמונעג ןעבָאה ייז .טנעוװא ןעראוועג זיא ץַאלּפ םעד טכיירנ

 -רַאפ רעד !ןָאטיילפ ,.מ ןהאשזד ןעמוקסיורא לָאז, : ןעיירש

 ."ןעמוקסיורא לָאז אישזדרָאשזד ןופ רָאנרעװַאנ רעשירעטער

 ןַאד ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עכילטע ןופ ןעמענ יד ןעשיווצ

 -ייצ יד ןעבָאה ,ץַאלּפרעמוז ןייז ףיוא רָאנרעװַאנ םייב ןעוועג

 ןעשידיא ןעננוי םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא !עשעּפעד-סגנוט

 .רעדנַאזקעלַא ירנעה רעיָאל
 ס'רָאנרעװַאנ םעד םורא ךָאנ ןַאד ןענייז ןעטַאדלָאס ןייק

 ןהענוצוצ טעיימסעג טינ באמ רעד טָאה ךָאד ,ןעווענ טינ זיוה

 ןוא רעטסיירד ןערָאװעג בַאמ רעד זיא רעטייוו סָאװ .טנעהָאנ

 ףיוא ןיא ,טנעװא ןיא רהוא ףלע םורא ,דלַאב רעבָא ,רעדליוו
 -ינער ןעטפניפ םעד ןופ ןָאילַאטַאב ַא ןעמוקעגנָא ןעליבָאמָאטָא

 .(ץילימ טייטס) דרַאנ לענָאשענ טנעמ

 ןעביג רימ, :דוארק םוצ ןעירשעגסיוא ןעבָאה ןעריציפָא יד

 -לעז םעד ןיא ?,ןהענוצרעדנַאנרַאפ ךיז טייצ טונימ ףניפ ךייא

 םעד ףיוא ןהענ ןעמונעג ןעטַאדלַאס יד ןעבָאה טנעמָאמ ןעב

 אטטעירַאמ ןופ ןעשנעמ .ןעטענָאיאב עטלעטשעגסיוא טימ בַאמ

 ןוא ןעקערשּפָא טינ ךיז לָאז ןעמ זא ,םלוע םוצ ןעירשעג ןעבָאה
 יד ןופ ךארּפש יד רעבָא .זיוה ס'רָאנרעװַאנ םוצ ןעזָאל ךיז

 .ןעפָאלוצ ךיז זיא ןעמ .ננוקריוו רהעמ טָאהעג טָאה ןעטענָאיַאב

 פעניצ ןעפראוועג עסַאמ רעד ןופ ענינייא ןעבָאה ,גידנעפיול ,ךָאד

 -נואווראפ טכייל ןענייז ןעטַאדלָאס עכילטע ,ןעטַאדלַאס יד ףיוא

 -ראפ טסנרע ןיא ןעריציפא יד ןופ רענייא ןוא ,ןעראווענ טעד

 יז ןעטַאדלָאס יד ןעבָאה רעבָא רַאפרעד .,ןעראוועג טעדנואוו

 -רעק עשינַאנילוה עכילטע ןיא ןעכָאטשעגניײרַא ןעטענָאיַאב ערע

 טימ ּפָאק יד ןעטלאּפשוצ טָאדלָאס א טָאה ןאיוב ןייא ייב .,סרעּפ

 .סקיב ןייז ןופ טייז רעטיירב רעד

 ןא סלא .ליטש ןעראווענ ץלַא זיא טכאנייב ףלעווצ םורָא

 רָאנרעװַאנ רעד טָאה ,ןעשנעמ-סגנוטייצ ןופ ןענארפ ףיוא רעפטנע

 : טגָאזעג ןאד

 ךיא זַא ,סייוו ךיא .רעקיטש ףיוא ןעסיירוצ ךימ ןענעמ ייז ,

 -ַאב בָאה ךיא זא ,סייו ךיא .טכער זיא סָאװ סָאד ןָאטענ םָאה
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 -ענ ןע'קנערפ טלָאװ ךיא ןעוו .אישזדרָאשזד ןופ ערהע יד טציש
 ,ןינ .רעדרעמ א ןעוועג ךיא טלָאװ ,ןערעוו ןעגנאהעג ןעזָאל
 ",טולב טימ טקעלפַאב ןייז לָאז ןעסיוועג ןיימ זַא טינ ליוו ךיא

 חטש ַא ףיוא דנַאטשוצ-סנירס טרעלקרע טָאה רָאנרעװַאנ רעד

 .גנוניואוו רעמוז ןייז םורא ליימ ןעבלאה א ןופ
 * * א

 א טכילטנעפעראפ טָאה יסרָאד ?ארענעשזדזרָאטיסילָאס
 -יילס רָאנרעװַאנ טנידלושאב טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,טנעמטייטס

 רעד בילוצ ןעבעל ןייז ןע'קנערפ ןעקנָאשעג טָאה רע זַא ,ןע'ןָאט

 ,רעססאר ,סרעיִאל ס'קנערפ ןופ רענייא :עכאזרוא רעדנענלַאפ

 רעיִאל טּפיוה רעד -- ,רענטרַאּפ ס'רָאנרעװַאנ םעד ןעוועג זיא
 ןָאטיילס רָאנרעװַאנ רעכלעוו וצ עמריפ ןעטַאקָאװהַא רעד ןופ

 .טרעהענ טָאה
 סָאד ןעבָאה עלא ןוא ןיזנוא ןַא ןעוועג זיא גנונידלושַאב יד

 -יולס רָאנרעװַאג ןעו .ערעדנא יוז טוג יוזא יסרָאד ,טסואוועג
 טלָאװ ,ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ ןעניז ןיא טאהענ ָאד טלָאװ ןָאט

 -ַאב וצ טינ ןע'קנערפ טניולעג רערהעמ לָאמ דנעזיוט םהיא ךיז
 ןייז רע טָאה ןע'קנערפ ןופ ננונידַאננַאב רעד טימ ,ןענידַאנג
 .ןליפא ךיז ךילרעכעל זיא סע .,ןָאק ןיא טלעטשענ ערעיראק עצנאנ

 דנעזיוט רָאֹּפ א בילוצ זא ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז טונימ ןייא ףיוא
 ,סעצָארּפ םעד ראפ ןעמוקַאב טָאה רענטראּפ ןייז סאוו רעלָאד

 טינ ןוא .טפנוקוצ רעצנאג ןייז טימ טריקיזיר ,ןָאטיילס ,רע טָאה

 -עג ךילנהעוועג טרעוו טרָאװ רעד יו ,טפנוקוצ ןייז טימ רָאנ
 דלאב ןעלעוו רימ .ןעבעל ןייז טימ ךילבעטשכוכ רָאנ ,טכיורכ

 טָאה רע ףיט יוװ ,ננורהעלקרע ס'ןָאטיילס רָאנרעװַאנ ןֹופ ןהעז
 טָאה סָאװ ,טנעמטייטס רעד .דלושנוא ס'קנערפ ןיא טביולגעג

 טמעטָא ,לייטרוא ס'קנערפ "ןעטויממָאק , וצ סולשַאב ןייז טיילנאב

 .טייקניטכירפיוא ןוא גנונייצרעביא טימ
 ןיק .לאקידאר ןייק ןעוועג טינ זיא ןָאטיילס רָאנרעװָאג

 -ארפ עלאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ ןענעוו ןעקנאדענ ענעטירשענטרַאפ

 ןייז טימ ןָאט וצ טינ רעבָא טָאה סָאד .טאהענ טינ רע טָאה ןעג
 -נַאהעג רע טָאה סייק רעזיד ןיא .סייק קנערפ רעד וצ גנוהיצַאב
 .שנעמ רעלעבָאנ טסכעה ַא יו טלעד
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 .ןע'קנערפ טגידַאנגַאב טָאה רע סָאװרַאפ טרעלקרע ןָאטיילפ

 טרעוו ףָארטש םיוט יד זא ,סולשַאנ ס'ןָאטיילס טימ ןעמאזוצ

 םעד ןעראוועג טכילטנעפערַאפ ךיוא זיא ,ןעטיברַאפ ןע'קנערפ

 סָאװ ראפ טרעלקרע טָאה רע ואוו ,טנעמטייטס ַא ס'רָאנרעװָאג

 ץנאג א ןעװעג זיא טנעמטייטס רעד .ןעסָאלשַאב יוזא טָאה רע

 ַא ןיא ןוא ,רעטרעוו דנעזיוט ףלע ןעטלאהטנע טָאה רע) רעגנאל

 יד ןיא .(רהעמ ןעמונרַאפ סָאד טלָאװ גנוצעזרעכיא רעשידיא

 -עג ןעוועג טנעמטייטס רעד זיא ,ןעננוטייצ רענאקירעמַא עסיורג

 םוצ ,"סמייט קראי וינ; רעד ןיא .,ןעצנאנ ןיא טעמכ טקורד

 סעשזרייּפ ןעבלאהרעדנא יװ רהעמ ןעמונראפ רע טָאה ,ליּפשייב

 ַא טכַאמעג טָאה ננורעלקרע יד ,טפירש עטכידעג רהעז טימ

 .אקירעמא ץנַאג רעביא םשור ןעלענָאיצַאסנעס

 רע .סייק קנערפ עצנַאג יִד טרעדילנוצ טָאה רָאנרעװַאנ רעד |

 עגינייא ןוא ןעטייהלעצנייא עגיטכיוו עַלַא טלעטשעגסיורַא טָאה

 וצ זיא סע ךילרעכעל יװ ,ןעזיוועג טָאה רע ןוא ערענעלק יד ןופ

 ילנָאק זא ןהעזוצנייא טינ ןוא רעדרעמ רעד זיא קנערפ זַא ןעביולג

 .רעדרעמ רעד זיא |

 ,"ףירב דנעזיוט טרעדנוה יװ רעכעה ןעטלאהרע בָאה ךיא

 .גנורעלקרע ןייז וצ המדקח רעד ןיא ןָאטיײלס רָאנרעװַאנ טנָאז ---

 עלַא ,ןעטַאַאטש ענעדישרַאפ ןופ ןעמוקעג רימ וצ ןענייז ייז , ---

 .גנוטכירניה ס'קנערפ וצ ןעזָאלוצ טינ לָאז ךיא זא טעבעג ַא טימ

 .ףירב ןעסאמ ןעמוקעגנָא ךיוא רימ ןענייז אפוג אישזדרָאשזד ןופ

 -עדאפ ַא טימ ךס א רעבָא ,טלַאהניא ןעכילנהע ןא טימ ךס א

 -טיוט םעד ןופ גנורהיפכרוד יד ןערעטש טינ לָאז ךיא זא גנור

 -עלקעד רעד ןופ גוצסיוא ןַא רָאנרעװַאנ רעד טגנערב ָאד ."קסּפ

 וצ טקעּפסער ןעבָאה זומ ןעמ, זא (*.סנעדנעּפעדניא ווא ןָאשייר

 : רע םגָאז ןַאד ןוא ."טייהשנעמ רעד ןופ ןעגנוניימ יד

 .ןוא ,ריּפַאּפ רעד ,טייקגידנעטשטסבלעז ןופ עיצַאהָאלקעד יד (*

 טרעלקרע ךיז ןעבַאה סעינָאלָאק רענַאקירעמַא ןהעציירד יד ןעכלעוו

 "עג רעד ןיא .1776 ןיא גנורוגעה רעשולגנע רעד ןופ גידנעטשטסמלעז
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 ןעבָאה ןעשנעמ ענלעצנייא ןעסַאמ ןוא ןעננוטייצ ךפ א,
 -רַאפ ןיא קנערפ סָאװ ראפרעד טאַאטש רעזנוא טריקיטירק ףרַאש
 סָאד זא ,טרעלקרע עלא ןעבָאה ייז .טיוט םוצ ןעראוועג טלייטרוא
 באמ רעד זא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןופ טָאטלוזער רעד ןעוװעגנ זיא

 טינ ןיא סע ןא ןעבילג ייז .טכירעגנ םעד טשרעהַאב טָאה
 סיוא טקירד ןעמ .גידלוש ןיא קנערפ סָאד ןעראוועג ןעזיוואב

 םייב ןענייז ירושזד יד ןוא שזדָאשזד רעד זא ,ננונייצרעביא יד
 ."באמ םעד ןופ טריזירָארעט ןעוועג לעיירט

 רע .םזיטימעסיטנַא ןופ ענַארפ רעד וצ רעביא טהעג רע
 .ָאטינ םזיטימעסיטנא ןייק ןיא אישזדראשזד ןיא זא ,טרעלקרע

 יד ןופ טמַאטש אישזדרָאשזד ןיא עילימַאפ עשידיא ןייא,

 -ךָאשזד ןיא טצעזַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עסייוו עטשרע
 ןעדיא .ןעראווענ טעדנירנעג ןיא עינָאלָאק יד תעשב אישזד

 -לַאװרַאפ) דראָאב-לוקס רעזנוא ןופ ןעטנעדיזערּפ ןעוועג ןענייז

 ערעזנוא ןופ סרָאיעמ ןעוועג ןענייז ןעדיא ;(ןעלוש ןופ גנוט
 "ענג רעד ןיא ץַאלּפ ןעכיוה ַא ןעמענרַאפ ןעדיא ןוא טדעטש
 ."טאשטש רעזנוא ןופ טלעוו-סטפעש

 ענינייא ףיוא ךָאנ חמדקח ןייז טימ ןָא טהענ רָאנרעװַאנ רעד
 -ראפ רע .סעצָארּפ קנערפ םעד וצ רע טמוק ןַאד ןוא תורוש
 טימ ,ןעטנעמונרַא ןוא עזייואב עלַא טיס טעמכ ךיז טמענ

 ןיא ןעראווענ טנאקאב ןיא דנאב ןעזיד ןופ רעזעל רעד עכלעוו
 ףיוא טפָא רעבָא סָאד טוט רע .סעשזדִייּפ ענידרעהירפ יד

 :ליּפשייב םוצ ,טנָאז רע ,רענייטש ןעלענינירא ןַא

 /"נייא םוא זא ,טלהעצרעד סוויטקעטעד יד רַאפ טָאה ילנָאק
 -ענ רע טָאה ,ןענייפ ירעמ ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעלקיוואוצ

 ןיילק וצ ןיא קַאז סוקָארק ַא רעבָא ;קַאז סוקָארק ַא ןעמונ
 ס'ירעמ טָאה רע זא ,טנָאזענ ךָאנרעד רע טָאה .קעווצ ַאזַא ראפ

 -ַארפ יד רע טלעטש ָאד .,קיט-דעב ןיא טלעקיוועננייא רעּפרעק
 קיט -דעב טמוק יו :טלעטשעג ןיוש ןעבָאה ריס עכלעוו ,ענ

 -וקָאד רעטסגילויה רעה סָאד זיא ןעטַאמש עטנונוואהַאֿפ וד ןופ עטכיש
 וצ גנורעלקרע סנַאוצולָאװער א ןעוועג טוא עיצַארָאלקעד יד .טנעמ

 .דנַאלגנע
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 -נעפערטַאב רעד ןיא זיא סעכלעזא ?ירָאטסעפ ליסנעּפ ַא ןיא

 ףיוא טראפ רעבָא טצעז רע .ןעוועג טינ לָאמ ןייק קירבַאפ רעד

 עקַאט טָאה רע זא ,ןענָאז ןעמ לָאז :רענייטש םענענייא ןייז

 רַאפ לָאמש וצ ןעוועג ןיא רעכלעוו ,קַאז סוקָארק ַא ןעמונעג

 ןעדיינשפיוא טזומענ ךָאד םהיא ןעמ טָאה ?רעּפרעק םעד

 טמיטש סָאד ,ָאי ,ונ .לרעסעמ ט ןעווענ גיטיונ זיא וצרעד ןוא

 ייב ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,טינש ןעפיט םעד טימ עקַאט

 טכַאמעג טנעקעג טָאה רעכלעוו ,טינש ַא ,ּפָאק ן'םיוא ן'ירעמ

 .פלרעסעמ א יװ יוזא טנעמורטסניא ןעפראש ַא טימ רָאנ ןערעוו

 רעד טכַאמ ?ךעלעטעצ דרָאמ , ייווצ יד ןענעוו נידנעדייר

 -טנע ךעלעטעצ ייוצ יד :גנוקרעמַאב עדנעגלָאפ יד רָאנרעוװָאנ

 ייז טָאה רע ןא ןערָאװשעג טָאה ילנָאק .רעטרעוו 88 ןעטלַאה

 רעד רעבָא טָאה .טונימ בלאה ַא ןוא ייווצ ןיא ןעבירשעגפיוא

 טָאה רע ןעו ןזא ,טנָאזעג תודע טריאק ןיא טטָאקס וויטקעטעד

 רע טָאה ,טפירשדנַאה ןייז ןהעז וצ םוא ,טריטקיד ן'ילנָאק

 םהיא ייב ןעבָאה רעטרעװו טכַא זַא ,םַאזננַאל יױזַא ןעבירשעג

 .(*טונימ סקעז טרעיודעג

 -כיוו טסכעה רעד ףיוא ּפֶא ךיז טלעטש ןָאטיילס רָאנרעװַאנ
 ךילנעזרעּפ ךיז םוא .רָאטייװעלע םעד ןעגעװו עגַארפ רעגיט

 םעד רָאנרעװַאנ רעד טָאה ,טקנוּפ ןעזיד ןיא ןענייצרעביא וצ

 -ֿפָאס טימ ןעמאזוצ לָאמ ןייא ,לָאמ ייווצ טכוזאב טנעמסייב

 ס'קנערפ ןופ רעהעטשרָאֿפ א ןוא יסרָאד ל?ארענעשזד:-רָאטיס

 -רעווָאג םעד) ןייז טימס ןעמאזוצ לָאמ ןעטייוצ א ןוא סרעיִאל

 -רעטנורא רָאטייװעלע רעד ןיא לָאמ עדייב .רעטערקעס (ס'רָאנ
 םעד ןופ רָאלפ םעד ןָא ךיז נידנעצעזּפָא ,ּפַאלק ַא טימ ןעמוקענ

 .טפעש-רָאטייװעלע

 ךעלעטעצ יד זַא טהעטש גנורעלקרע ס'ןָאטוולס רָאנרעװַאג ןיא (*
 ַא ךרוד ךורּפשרעדיוו םעד ןעגעוו בָאה ךיא .רעטרעוו 128 ןעטלַאהטנע
 :ןעוועג זוא טרָאװטנַא ןיוז ןוא רעדנַאזקעלַא רעיָאל ויב טגערפעגנָא ףירב
 -רעוװַאג רעד זַא ךילגעמ ךיוא רעבָא זוא סע .קורד ןיא תועט ַא טושּפ,

 ןוא םירָאוװ ,רעטרעוװו להָאצ עטלעּפָאד ַא ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רָאנ
 קנערפ זַא טגָאזעג ולנָאק טָאה סטנעמטיויטס עגידרעהירפ ענייז ןופ םענייא
 ."ךעלעטעצ ריפ טרוטקיד רעדָא ןעבירשעג טָאה
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 ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא ןָא ייברעד טזייוו ןָאטיילס רָאנרעװַאג
 -עיציפֶא םעד ןוא גנוטּפיױהַאב ס'ילנָאק ןעשיווצ ךורּפשרעדיװ

 ,רָאטקָאד-טדָאטש םעד ןופ ןוא סוויטקעטעד יד ןופ טכירַאב ןעל

 -רעק ןעטיוט םעד טכוזרעטנוא טנעמסייב ןיא ןעבָאה עכלעוו

 -ייועלע ן'טימ זיא רע ןעוו זַא ,טנָאזעג תודע טָאה ילנָאק .רעּפ

 ןעמונעג תמ םעד רע טָאה טנעמסייב ןיא ןעמוקעגרעטנורַא רָאט

 וצ ןעגָארטענקעוװַא םהיא ןוא עציילּפ ן'םיוא ךיז וצ

 .ריט-רעטניה רעד ןופ טייו טינ ,טנעמסייב םעד ןופ דנע םעד

 -העק םעד זא ,ןעזיװַאב רעבָא טָאה גנוכוזרעטנוא עלעיציפָא יד

 זיא רעכלעוו ,רָאלּפ ן'רעביא טּפעלש עג ןעמ טָאה רעּפ

 .ןעליוק ךעלעקיטש עקניניילק ןוא ביוטש-ןעליוק טימ ?ופ ןעוועג

 טימ טקעדַאב ןוא טצארקוצ ןעוועג ןענייז סופ ַא ןוא םינּפ רעד

 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ביוטש עצרַאװש ןוא ,ביוטש עצרַאוװש

 ,ןזָאנ ןיא ןוא ?יומ ןיא

 -מאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ןעקנָאשעג טָאה רָאנרעװַאנ רעד

 ,ןָאזירּפ ןיא נידנעציז ,טָאה ילנָאק סָאװ ךעלעווירב יד טייק

 יד זַא .רעטרַאק דָאָאמ יננע לעדיימ-רענענ רעד וצ ןעבירשעג

 ןענעו .ןהעזעג ךיילנ ןעמ טָאה סָאד ,ס'ילנָאק זיא טפירשדנַאה

 -עג טינ ָאזלַא טָאה ,ן'ילנָאק ןופ ןענייז ךעלעווירב יד זַא ,םעד

 ןעזיועגנא רָאנרעװַאנ רעד טָאה ,ונ ,ל?עפייווצ ןייק ןייז טנעק

 -טנע ןעבָאה ייז עכלעוו ןעקורדסיוא ןופ עהייר רעצנַאנ ַא ףיוא

 ןוא רעטרעוו עקסיַאטלוה עגידנעטשנַאנוא טסכעה , .ןעטלאה

 -הואתילעב עטסטפַאהלעקע ןוא עטסנידנעטשנאנוא יד ,ןעזַארפ

 טקרעמַאב ,"ןהעזעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ןעקורדסיוא עש

 ךיז טָאה ילנָאק סָאװ סָאד זא ,סיוא טמוק סע)  .רָאנרעװַאנ רעד

 ן'תמא ןיא זיא רעטקַארַאכ ס'קנערפ סלא ןעלעטשוצרָאפ טהימעג

 .(רעטקַארַאכ רענעגייא ןייז רָאנ

 רעטרעוו ענידנעטשנאנוא יד זא ,טזייוו רָאנרעװַאנ רעד ןוא

 -סיוא ע'סואימ יד טימ ןעמיטש ן'יננע וצ ףירב ס'ילנַאק ןופ

 ."ךעלעטעצ דרָאמ , יד ןיא ךיז ןעניפענ עכלעוו ןעקורד

 ערעדנַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיוא ךיז טָאה רָאנרעװַאנ רעד

 טניואוועג זיא ילנָאק עכלעוו ,ענידנעטשנַאנוא טינ ,ןעקורדסיוא

 -עג עשיטסירעטקַארַאכ ערעדנא ףיוא ןוא ןעכיורבעג וצ ןעוועג
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 ביל ,ליּפשייב םוצ ,טָאה רע .,ןעדייר טרא ןייז ןיא ןעטייהניואוו

 ענעדישרַאפ ףיוא ןעלָאהרעדיװ וצ קנַאדענ רעדָא טרָאװ ןעסיוועג ַא

 ןענָאז ךָאנרעד רע טעװ ,"קרַאטש, טגָאז רע ןעוו  ,םינפוא

 יירד רימ ןעניפעג ךעלעטעצ עדייב ןיא  ,"ףייטש , ,/טסעפ,
 ןוא ;/רענענ רעגנַאל א ,רענענ רעכיוה ַא, ,רעטרעוו יד לָאמ

 םעד ןיא ןַארַאפ ןענייז ןעקורדסיוא עטלָאהרעדיוו עכילנהע

 ,לעיירט ן'פיוא ןעגָאז-תודע ןייז ןופ דרָאקער ןעשיפַארנַאנעטס

 טכבַאמעג ןעזעו ךס א טָאה ?לארענעשזד-רָאטיסילַָאס רעד

 -ךרָאמ יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רעטרעוו עסיוועג רָאּפ ַא ןופ

 -רָאד רע טביירש ,רענענ א ןענעוו טדער ילנָאק ןעו ,ךעלעטעצ
 -ילעטניא ןופ טכיורבענ טרעוו סָאװ טרָאוװ א ,"ָארנינ; ןעט

 ,"רעגינ, טנָאז רעצרַאװש רעכילנהעוועג רעד ,ןעשנעמ עטנעג

 טנָאז רעצרַאװש רעכילנהעוועג רעד :ךַאז ַא ךָאנ ,?ָארנינ, טינ

 "ךיד יַאאה .(ןָאטעג בָאה ךיא) "דיד יא טָאטשנַא ?ןָאד יא;

 -ַאב ,ונ .,ילנָאק יו רעביירש ַאזַא רַאפ שילַאקיטַאמַארג וצ זיא

 "ארנינ; יו רעטרעוו עכלעזַא טקנוּפ זַא ,רָאנרעװַאנ רעד טזייוו

 סָאװ ,ךעלעוירב יד ןיא לָאמ ךס א ךיז ןעניפענ "דיד , ןוא

 סע  רעטרַאק לעדיימ רעצרַאװש רעד וצ ןעבירשעג טָאה ילנָאק

 -יורבעג וצ ביל טּפיוהרעביא ןעבָאה סרענענ זַא ,טסואווַאב זיא

 -עטשראפ ייז סָאװ ,עכלעזא רַאנָאז טפָא ,רעטרעוו ?עכיוה, ןעכ

 לָאז ילנָאק ןזַא ,טינ שודיח ןייק ָאזלא ןיא סע טינ ןיילַא ןעה

 ןייז ןופ ןעמ טהעז סָאד ןוא ."דיד , ןוא ?ָארנינ , ןעכיורבעג

 ןיא .,ךעלעווירב ענייז ןופ יו טוג יוזא לעיירט םייב ןעדייר טרַא

 -תודע ס'ילנָאק ןופ טכירַאב ןעשיפַארנַאנעטס ןעלעיציפָא םעד

 .לָאמ גיצפופ "דיד , טרָאװ רעד ךיז טניפענ לעיירט םייב ןענָאז

 וצ נוצַאב ןיא סרעיִאל ס'קנערפ ןופ ןעטנעמונרַא יד ףיוא

 לעדיימ רעטרַאק יד סָאו ךעלעווירב יד ןוא רָאטייוװעלע םעד

 -ענ ליפ ןָאטיילס רָאנרעװַאנ טנייל ,ן'ילנָאק ןופ ןעמוקַאב טָאה

 -ןָאק ןא ,זיײװַאב ןעדנענייצרעביא ןַא ייז ןיא טהעז רע .טכיוו

 ייז טָאה קנערפ זַא ,ךעלעטעצ-דרָאמ יד ןעבירשענ טָאה ןיילַא יל

 .טריטקיד טינ םהיא

 -בישעג רעד ףיוא טכיוועג ךפס א רָאנרעװַאנ רעד טנייל ךיוא

 ?ַארענעשזד-רָאטיסילַאס רעד עכלעוו ,רָאה עכילטע יד טימ עטי
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 "רעד רע .ןענייפ ירעמ ןופ רָאה יד סלַא טלעטשעגסיורַא טָאה

 ןוא ראה עגיזָאד יד ןענעוו טגָאזעג טָאה סיררעה .רד סָאװ טנָאמ

 -ענעשזדירָאטיסילָאס רעד סאוו "עזייוועב , יד טרעדילנוצ רע

 -ַָאד יד .ןעקעלפ-טולב עטנַאנעגָאז יד ןופ ןעגיוצעג טָאה ל?לאר

 -ירב ם'ילנָאק ,רָאטייװעלע םעד ןעגעוו -- ןעטקנוּפ יירד עגיז

 ןעביז יד ןעגעוו גנוניימ סע'סיררעה .רד ןֹוא ן'יננע וצ ךעלעוו

 רעגידנעטשלָאפ ַא טימ ןָאטיילס רָאנרעװַאג טלעקיווטנע --- רָאה

 .טייקכילטייד

 םעד תורוש גילדנהעצ עכילטע טעמדיוו ןָאטיילס רָאנרעװַאג

 ןעראוועג ןעבירשעג זיא 71 רעמונ עלעטעצ דוָאמ , זא ,זייוואב

 העז) רעדרָא ןעטלַא ןַא ס'רעקעב ןופ עיּפָאק ןָאברַאק ַא ףיוא

 ןעשיוצ ,ךיז טהיצַאב גנורהעלקרע ןייז .(499 שזדייּפ ,ןעביוא

 "עג סָאװ ,םוטַאד םעד ןופ לייט רעטקורדעגנ רעד ףיוא ,סערעדנַא

 ןוא ."190, ןעװעג ןיא סָאד .עלעטעצ םעד ףיוא ךיז טניפ

 : םוטַאד רעטרעטלערַאפ ַא זיא סָאד

 ; טגָאז ןָאטיילס רָאנרעװַאנ

 ןענייז ירָאטקעּפ ליסנעּפ רעד ןופ קעװַא זיא רעקעב תעשב ,

 ןעמ ןוא ןעננַאגעגסיױוא ןעווענ ןיוש "190, ןעקנַאלב רעדרָא יד

 טקורדענ ןעוועג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןעקנַאלב טכיורבעג טָאה

 ,םיוװיידיפַא ןַא טכַאמעג דרָאמ םעד ךָאנ טָאה רעקעב (*,"191 ,

 וד טקוודעגבָא ךילנהעוועג ןענייז קנעלב רעדרָא ןַא ףיוא (*

 ףיוא .וצ ןעמ טביורש ןעטרעפ םעד .רהָאי םעד ןופ רעפיצ יירד עטשרע

 ןווא יװ רהעמ ןעכיורבעג ןעקנַאלב עבלעז יד ןעט ןעק טרַא ןעזיד

 ןוא ,רעפיצ םעיינ ַא ןעביירשוצ ןָא ןעמ טביוה רהָאו וינ ךָאנ .רהָאי

 .רעפוצ עטקורדעג יד ןופ ןעטירד םעד ןערעדנע ךיוא ןעמ ףרַאה רשפא

 ןַאד ןעקנַאלב עבלעז יד ןענעק ,לשמל ,"190, טקורדעג זיא סע ןעוו

 רַאפ רַאגָאז ןוא .וו .וזַא .א 1907 רַאפ ,1006 רַאפ ,1905 רַאפ ןעטליג

 ןעקנַאלב יד ןעהעג ,ליּפשיוב םוצ ,1911 ןיא ביוא .1919 רעדָא 1

 -עג "190, טדָאטשינַא ויז ףווא טרעוװו ,עיינ טלעטשַאב ןעמ ןוא סיוא

 ןיוש ןַאד םרעװ רעפיצ ןווא וצ שביירש ןעמ ןעוו ."7191, טקורד

 .וװ .ז .א 1918 ,1912 ,1

 עבלעז יד זַא רעזעל םעד ןענָאמרעד וצ רעביא זוולב טבקילב זנוא
 סָאד ,ךעלטעלב עטשרעשנוא יד ףיוא טקורדעג ךיוא ןערעװו רעפיצ

 .עיּפַאקןעליוק ֹוד פָא ךיז שנעכווצ סע עכלעוו ףווא ,יד ףיוא טסייה
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 ענייז טימ רע טָאה אטנַאלטא ןופ ןערהָאפקעװַא ןייז ראפ זא
 -רֶא יד ןופ סעיּפָאק-ןָאברַאק עלַא טקאּפעגפיונוצ טנעה ענענייא |

 טָאה רע ןוא ,זָאלצונ ןוא טליפרע ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו ,סרעד

 "רַאפ ןעטרָאד ייז לָאז ןעמ זא ,טנעמסייב ןיא טקישעגרעטנורַא ייז
 רע טָאה ,ןערָאװעג טרהיפעגכרוד זיא להעּפַאב ןייז ביוא .ןענערב
 .טסואוועג טינ

 לארענעשזד:רָאטיסילַאס רעד טָאה םעד ףיוא רעפטנע סלַא,

 רַאפ) לעיירט םעיינ ַא ןענעוו ןָאשוָאמ ירענידרָאארטסקע רעד ייב
 -מעשט פיליפ ןופ טױיידיפַא ןַא ןעזעלעגרָאפ (לליה שזדָאשזד
 תעשב סיפֶא ס'קנערפ ןיא טיײברַאעג טָאה סָאװ ,יִאב ַא) סרעב

 סרעבמעשט .,(ירָאטקעּפ רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא רעקעב
 זיא סע עכלעוו ףיוא סקנעלב רעדרָא עטכיורבענ-טינ זַא ,טרעווש

 ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה "191 ,אישזדרָאשזד ,אטנַאלטַא, טקורדעג

 ,סרעבמעשט ,רע זַא ןוא סיִּפָא ס'קנערפ וצ טסקענ רעמיצ ַא
 ןעקנַאלב ןופ רעכיב עטלַא זַא ןוא ,טנעמסייב םעד טכוזַאב טָאה
 -ילבענ טינ לָאמ ןייק ןעטרָאד ןענייז ןעריּפַאּפ ערעדנוזאב רעדָא

 ,טנערבראפ ייז טָאה ןעמ .ןעניל ןעב

 טנעמטייטס ןעזיד טגנערב רָאנרעװַאנ רעד יו ,םעד ךָאנ
 :רע טנָאז ,סע'סרעבמעשט

 ףיוא ןעבירשעג ןעוועג ןיא עלעטעצ רעד ןא ןייוואב רעד,

 -יטעטשַאב עקרַאטש ַא ןיא ,רעדרָא ןא ןופ עיּפָאק-ןָאברַאק ַא
 ךעלעטעצד-דרָאמ יד ןא ,עירָאעט ס'גנוגידייטראפ רעד ןופ גנונ

 םעד ןיא רָאנ ,סיפִא ס'קנערפ ןיא טינ ןעראווענ ןעבירשענ ןענייז
 טנעייל ןעמ ןעוו ,קראטש סרעדנוזאב טרעוו סָאד  ,טנעמסייב

 -סייב םעד טכוזַאב ןעבָאה סָאוװ טיילסילָאּפ יד ןופ טכיראב םעד

 רעד ןעראוועג טקעדטנע זיא סע יו םעד ךָאנ ,הירפ גָאטנוז טנעמ
 רעד זא :טעטכירַאב טָאה סבבָאד טנעשזדרַאפ-סילָאּפ .דרָאמ
 רַאפ עלעטעלב יד ןעראוועג ןעסירעגּפא זיא סע ןעכלעוו ןופ) דעּפ
 -עטעצ-דרָאמ ייווצ יד ןעבעל ןענעלעג זיא (?2 רעמונ, עלעטעצ
 ,טרֶא םעד ןעבעל .ןעמאזוצ גנע ןענעלעג עלַא ןענייז ייז .ךעל

 גראב ַא ןעוועג זיא ,טוחה ס'עלעדיימ יד ןענופעג טָאה ןעמ ואוו

 ןוא) .סליסנעּפ ןוא ריּפַאּפ ןענעלענ ךיוא זיא ןעטרָאד ןוא טסימ

 ,(ןאמסילָאּפ רעדנַא ןַא טעטכירַאב טָאה סעכילנהע
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 -- ילרַאד ןופ רעטרעוו יד רָאנרעװַאנ רעד טגנערב ָאד

 ; טנעטסיסא ןַא ס'קנערפ
 --- "ןעריּפַאּפ ײלרעלַא ןהעזעג טנעמסייב ןיא בָאה ךיא,

 -ןָאברַאק יד יוװ) ריּפַאּפ טרָאס ַאזַא; --- טרעלקרע ילראד טָאה

 -עג רעצנַאג רעד רעביא ןעניפעג ןעמ ןעק (רעדרָא ןַא ןופ יּפָאק

 :ןופרעד עכַאזרוא יד ןיא טא ןוא ,"ירָאטקעפ רעד ןופ עדייב

 ןעטנוא זא ,לָאמַא טפערט ,רעדרָא ןַא סיוא טביירש ןעמ תעשב

 זא רעדָא ,ןייז וצ ףראדעב סע יװ טינ ריּפַאּפןעליוק יד טניל
 ; קעװַא יּפָאק יד ןעמ טפרַאװ ןאד ,רעדרָא םעד רָאנ טרעדנע ןעמ
 ןעמ טפרַאװ עטשרע יד ןוא יּפָאק רעדנַא ןַא רעטנוא טנייל ןעמ

 ,טסימ יד ןיא ןיירַא

 ןהֶא רעביא רָאנרעװַאנ רעד טזָאל טנעמטייטס סע'סרעבמעשט

 טגָאז סנעטשרע  .גיטכיוו רַאפ טינ םהיא טלַאה רע  .םישוריּפ

 -עג ךיז ןעבָאה סיִפֶא ס'קנערפ וצ טסקענ זַא ,סרעבמעשט ךָאד

 עטלַא יד טינ ,'191, רעפיצ יד טימ סקנעלב רעדרָא ןענופ

 עלעטעצ ףיוא ןעהעטש סָאװ ,"190, רעפיצ יד טימ ןעקנאלב
 -עג טָאה רעקעב סָאװ ,םעד טימ טמיטש סָאד ןוא ,71 רעמונ

 ןענייז ןענופעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סָאװ ןעקנַאלב יד ,טגָאז

 ךָאד זיא 1 רעמונ עלעטעצ רעד ןוא עטכיורבעג-ןייק טינ ןעוועג

 -אבנא סאוו .עיּפָאק ענעבירשראפ א ףיוא ןעבירשעג ןעוועג

 ,ןעריּפַאּפ ןוא רעכיב עטלא ןענערבראפ ןענעוו ענארפ רעד טפערט

 ַא .טינ טרעוו ןייק טּפיוהרעביא טנעמטייטס סע'סרעבמעשט טָאה

 גונענ רעבָא .טנערברַאפ עקַאט טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה לייט

 ךָאד ןעבָאה עלַא .,טרעגלַאװעג רעמיא ךיז ןעבָאה ןעריּפַאּפ עטלַא

 ןעו .טסימ ןעוועג רעמיא זיא טנעמסייב ןיא זא ,טגָאזעג תודע

 טינ טסימ ןייק ךָאד טלָאװ ,טנערברַאפ ךיילג ץְלַא טלָאװ ןעמ

 -עג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןעריּפַאּפ ענלעצנייא רָאנ טינ ןוא ,ןעוועג

 -קעטעד יד ךָאד ןעבָאה טָא .סדעּפ עצנַאנ רַאנָאז רָאנ ,טרעגלַאװ

 ןוא .דעּפ אזַא ןוא ןעריּפַאּפ עכלעזַא ןענופעגנ ןעטרָאד סוויט

 סלַא סיוא טרעק ןעמ סָאװ ןעריּפַאּפ יד ןענעוו גנורעלקרע ס'ילרַאד

 ,ךילטייד ץֵלַא טכַאמ ,לַאטּפָא

 טכיירטש רָאנרעװַאג רעד סָאװ סָאד ,רעבָא עטסניטכיוו סָאד

 טנעשזדראס:סילָאּפ ןופ טכירַאב רעד זיא ,רעטנוא סרעדנוזַאב
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 רעד -- ,ךעלעטעצ יד ןעבעל ןעגעלעג זיא דעּפ רעד זַא ,סבבָאד
 .ןעראוועג ןעסירענּפָא ןיא 2 רעמונ עלעטעצ ןעכלעוו ןופ ,דעּפ

 -ונ עלעטעצ זַא זייואב םענרעזייא ןַא סלַא רע טכַארטַאב סָאד

 -יוא םעד ןעבעל ,טנעמסייב ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג ןזיא 2 רעמ

 -עג ָאד ךיוא זיא 1 רעמונ עלעטעצ ןזַא ,טסייה סָאד ןוא ,ןעוו

 ננוצעזטרָאפ א ךָאד זיא ?2 רעמונ, םירָאו ,ןעראווענ ןעבירש

 ןעראוועג ןעבירשעג לעפייווצ ןהֶא ןענייז ייז ןוא 71 רעמונ , ןופ

 ןעבלעז םעד ףיוא ןוא ?יסנעּפ ןעבלעז םעד טימ ,םענייא ןיא

 ,ץַאלּפ

 -אב ,טנעמסייב םעד ןופ ריט רעטניה רעד ןעגעוו גידנעדייר

 -סיורַא ילנָאק טגעלפ ריט רעזיד ךרוד , :רָאנרעװַאג רעד טקרעמ

 ןעמעוו רעטייברא יד ןעדיימוצסיוא ידכ ,ירָאטקעפ רעד ןופ ןהעג

 ."טלענ ןעוועג נידלוש זיא רע

 ;רעטקַארַאכ ס'ילנָאק ןופ ךירטש א ,סנעטשרע ,זיא סָאד

 וצ ףיוא ןעגרָאב גידנעטש טנעלפ רע זַא ,גנוטיידנָא ןַא ,סנעטייווצ

 רעזיד ךרוד ןהענוצכרוד זַא ,זייווַאב א ,סנעטירד ,ןוא ןע'רוכיש

 רעד ןוא) עניווָאנ ןייק ןעװעג טינ םהיא ייב זיא ריט רעטניה
 רעזיד ךרוד ןעננַאנענכרוד דרָאמ ן'כָאנ ךָאד זיא רעדרעמ

 םעד ןוא ןעפָא ןענופעג ךָאד רהיא טָאה ןעמ םירָאוװ ,ריט-רעטניה

 .(ןעכָארבענּפָא רעקוררַאפ
 -וצ ןעננאנענ זיא ןענייפ ירעמ יוװ טרעדליש רָאנרעװַאנ רעד

 טָאה יז סָאװ סעשזדייוו ?עסיב סָאד טימ סיפִא ס'קנערפ ןופ קיר

 -רַאפ טזומ ענ טָאה יז זא טזייוַאב רע ,ןעמוקַאב םהיא ןופ

 -נוד ןייז ןיא ןעסעזעג זיא רע םירָאװ ,ן'ילנָאק ייבראפ ןהענייב

 זיא יז עכלעוו ןופ ּפערט יד ןעבעל ץַאלּפ םענענרָאבראפ ןעלעק

 -ענ ךילנעמנוא רהיא טלָאװ םהיא ןעדיימסיוא ,ןעמוקעגרעטנורַא

 רעזעל רעד ךיז טלעטש ננורעדליש ס'רָאנרעװַאנ םעד ןופ .,ןעוו

 -ראפ ןַאד זיא ןעטרָאד סאוו ,ענעצס עכילקערש יד רָאפ ןיילַא ןיוש

 ,ןעמוקעג

 ס'ןָאטיילס רָאנרעװָאנ ןיא ןעלעטש עטסקרַאטש יד ןופ ענייא

 -נָא טרעװו סע ואוו ,תורוש עכילטע ןופ טהעטשַאב גנורעלקרע

 יד טעטפינרַאפ ןעבָאה ןעטכירַאב-סננוטייצ יד יוזא יוװ ןעזיווענ

 ןַא טנעיילעג ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ןעמ .ןע'קנערפ ןעגענ תוחומ
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 ,נאלשרָאפ ןעגידנעטשנַאנוא ןא טכַאמעג עלעדיימ רעד טָאה קנערפ

 "רע רהיא רע טָאה ראפרעד זא ןוא ,טנאזטנע םהיא טָאה יז זַא

 םלוע רעד דליוו יװ ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןעק ןעמ ,טעדרָאמ

 .גידנעזעל סָאד ןעראוועג זיא
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 ."טלעוו רענעי ןופ עמיטש ס'ןוָאר שזדָאשזד,

 רָאנרעװַאנ ןופ לייט עטסלופקורדנייא ןוא עטסניטכיוו יד

 "כיר םעד ןעגעװו טדער רע ואוו יד זיא גנורעלקרע ס'ןָאטיילס

 ןוא ,לעיירט ס'קנערפ טריפעג טָאה רעכלעוו ןוָאר .ס .5 רעט

 -אז וצ גירעביא זיא סע .טיוט ןעוועגנ ןיוש טציא זיא רעכלעוו

 שזדָאשזד סָאד ,טקאפ םעד ףיוא ּפֶא ךיז טלעטש דע ןַא ,ןענ

 זַא טגָאז רע .דלוש ס'קנערפ ןיא טלעפייווצעג ןיילַא טָאה ןוָאר

 ןוא ןעטכילפ ענייז ןענַאטשראפ שלַאפ טָאה ןוָאר שזדָאשזד

 טלעפייווצ ןיילא רע סָאװ סָאד זא ,טניימעג טָאה רע .ןעטכער

 סָאד רָאנ ןיא גיטכיוו זא ;גיטכיוו טינ זיא דלוש ס'קנערפ ןיא

 סָאד ןֹוא ;גידלוש זיא רע זַא ,טנייצרעביא זיא ירושזד יד סָאװ

 .ץעזעג םעד ןופ ףירנעב רעשלַאפ ץנַאנ א ןיא

 -עגנעמאזוצ טָאה רע סָאװ ,סייק עצנַאג יד טָאה ןיילַא יסרָאד

 זיא עכלעוו סייק א סלא טריזירעטקַארַאכ ,ןע'קנערפ ןענעג טלעטש

 עטקעריד ןייק טינ) "סנעדיווע לעשנעטסמָאקריוס , ףיוא טיובעג

 ןעמ עכלעוו ןופ ןעטקַאפ עניטייז ,עטסערידניא רָאנ עזייווַאב

 .(ןעכערבראפ םעד ןעגנַאנַאב ןיא רעטנָאלקעגנָא רעד זא טגנירד

 ןופ סייק ַא ןיא ביוא זא ,אישזדרָאשזד ןופ ץעזעג סָאד טגָאז ,ונ

 ַא טימ ןיירַא ירושזד יד טמוק "סנעדיווע ?עשנעטסמָאקריוס ,

 עזיײװַאב יד זַא ,טביולג שזדָאשזד רעד ןוא ,"גידלוש , טקידרעוװ

 םעד ,טכער סָאד שזדָאשזד רעד טָאה ,דנעגייצרעביא טינ ןענייז

 .לעיירט םעיינ א ןעמיטשַאב וצ ןוא ןעניטייזאב וצ טקידרעוװ

 רעסיוועג ַא טימ ןעמוקעגרָאפ אישזדרָאשזד ןיא זיא לַאפ אזַא

 טָאה סנָאממיס סַאמָאהט ןעמַאנ ן'טימ רעטכיר א  .קירוצ טייצ

 "עג ךיז טָאה סע ואוו ,סעצָארּפ ַא ןיא טקידרעוװ ַא ןעזיווענקירוצ

 -"רעמַאב א טכַאמעגנ רע טָאה ייברעד .טלענ ןענעו טלעדנאה

 -- ןא ,גנוק
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 ןהעציירד זא ךיז טרעדָאפ אישזדרָאשזד טָאַאטש םעד ןיא,

 -ימיא ייב ןעק ןעמ רעדייא ןייז ןענַאטשרַאפנייא ןעלָאז ןעשנעמ

 ףלעווצ יד רָאנ טינ טסייה סָאד .?"םוטנעגייא ןייז ןעמענקעווא ןעצ

 יוזַא זיא סָאד ביוא טנייה .ךיוא שזדָאשזד רעד רָאנ ,סרָארושזד

 רעניזָאד רעד ךָאד ןומ ,טלענ ןענעוו רָאנ ךיז טלעדנַאה סע ןעוו

 -וצ ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ןערעוו טיהענּפָא יאדוא ללכ

 .ןעבעל ןייז ןעשנעמ א ייב ןעמענ

 טָאה ןֹוָאר שזדָאשזד זא ,ןָאטיילס רָאנרעוװַאנ טנָאז ,ָאזלא

 עקאט סָאד טָאה רע זא ןוא ןעניטייזַאב טקידרעוװ םעד טפראדעב

 ןעבָאה ףראד קנערפ זא ,טסואוועג טָאה רע .ןעגיטייזַאב טלָאװעג

 ,לעיירט םעיינ א

 ןעיירשענ ערהיא טיפס טָאה עסאמ עטנערענפיוא יד רעבָא,

 רע טָאה טכייליפ .ןעמונענוצ טומ םעד םהיא ייב טרואק םורא

 ייס יו ייס ןע'קנערפ טעוװ טכירעג רערעכעה רעד זא ,טביולנעג
 ."לעיירט םעיינ א ןעבענ

 -רעווָאנ רעד טָאה -- ,"ןעראוועג קנַארק זיא ןוָאר שזדָאשזד,

 ןעוו ,טייצ יד ןעמוקענ זיא סע ןעוו ןוא , --- טצעזעגטרַאפ רָאנ

 ַא ראפ ןעמוקרָאפ ןעזומ רשפא טעוו רע זא ,טביולנעג טָאה רע

 ןעמונעג םהיא ןעסיווענ ןייז טָאה ,טָאנ ראפ ,רעטכיר ןערעכעה

 .סרעיִאְל יד וצ ףירב םעד ןעבירשענפיוא טָאה רע ןוא ןענאלּפ

 וצ ןעבילקעג ךיז טָאה רע זא ,רימ ןעהעז ףירב ןעניזָאד םעד ןופ

 לָאז ןעמ זַא ,ןעטעב ןוא ןָאשימָאק ןָאזירּפ רעד רַאפ ןעניישרע

 וצ סָאד טבעלרעד טינ רעבָא טָאה רע .ןענידָאננַאב ןע'קנערפ

 ךיא זא ,טלעוו רענעי ןופ עמיטש ןייז ךיא רעה טציא ןוא ,ןָאט

 ,ןָאט טפראדענ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןָאט לָאז

 שלַאפ רעטרעוװו עניימ לָאז ןעמ זא ןענָארטראפ ןעק ךיא,

 -רןאפ ןעק ךיא -- רעטייוו רָאנרעװַאנ רעד טגָאז --- ןעשטייטסיוא

 טייהנעזעוונא ענידנעטש יד יירעפמיש ןוא ננומאדראפ ןענָארט

 טינ ךיא ןעק סָאד ,ןענידלושַאב ךימ לָאז סָאװ ןעסיוועג א ןופ

 ,ןענָארטראפ

 פעיירט רעד :?עפייווצ ןופ סנעכייצ טימ לופ זיא סייק עזיד,

 םירּפוס םעד ןופ סעשזדָאשזד ייווצ ,טלעפייווצעג טָאה שזדָאשזד

 סעשזראשזד ייווצ ,טלעפייווצעג ןעבָאה אישזדרָאשזד ןופ טרואק
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 -ייווצעג ןעבָאה סטייטס דעטיינוי יד ווֶא טרואק םירּפוס םעד ןופ

 -עג טָאה ןאשימָאק ןָאזירּפ םעד ןופ דילנטימ ןייא ןוא ,טלעפ

 ."טלעפייווצ
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 טָאה םולשַאב ס'ןָאטיײלס רָאנרעװָאג סָאװ קורדנייא רעד
 טנעמטייטס ס'לַאשרַאמ םיאול --- .דנַאל ןיא טכַאמעג

 .עסערּפ רעד ןיא
 טָאה הטואס רעד רעסיוא אקירעמא ץנַאנ ןופ עסערּפ יד

 ןופ ןעקורדסיוא טימ טסירגַאב סולשַאב ס'ןָאטיילס ס'רָאנרעװַאנ

 .ןעטנעמילּפמָאק עמעראוו טימ ןוא טייהנעדירפוצ רעטסכעה רעד

 טעװ קנערפ ןזא ,גנונפָאה א ןעראוועג טנָאזעגסױרַא ןזיא ייברעד

 ,הטואס רעד ןיא וליפא ןוא ,יירפ ןעצנַאנ ןיא ןערעוו ךילדנע

 יד ןופ לָאצ עשביה א ךיוא טָאה ,אישזדרָאשזד ןיא ראנָאז ןוא

 ןָאט א ןיא טדערעג טירש ס'ןָאטיילס רָאנרעװַאנ ןענעוו ןעגנוטייצ

 .טייהנעדירפוצ עמיראוו ןופ

 -עמא .ןענאז וצ גירביא זיא ,טהערפענ ךיז ןעבָאה ןעדיא זא

 -ראמ סיאול וצ סרעטרָאּפער טקישענ ןעבָאה ןעגנוטייצ רענאקיד

 -ענ ייז טָאה רע ןוא ,ןינע םעד ןעגעוו ויוורעטניא ןא ךָאנ ן'לאש

 רע טָאה דיירפ ןופ רעטרעװ טימ .טנעמטייטס ןעגנַאל א ןעבעג

 .טָאה ןע'ןָאטיײלס רָאנרעװָאנ ןוא ,ננוטער ס'קנערט ןענעוו טדערעג

 -עג ךיוא טָאה רע .טַאט ןעווארב ןייז ראפ טפסירגַאב םעראוו רע

 -יסילָאס ןופ עדער-סולש רעד ןוא ןעטנעמונרַא יד ןענעוו טדער

 -ןקַאב ירושזד רעד ייב טָאה רעכלעוו ,יסרָאד ?ארענעשזד:-רָאט

 ןענענג "עזייװַאב, יד ןענעװ .?גידלוש , טקידרעװ םעד ןעמ

 ,טָאּפש ןוא גנורעטיברע טימ טדערעג רע טָאה ןע'קנערפ
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 טרעוו דיא ןייא -- .ןעדיא ףיוא טָאקיַָאב ַא וצ טפור ןעמ

 .רָאנרעװַָאג סלַא ןימרעטמ ס'ןָאטיילס ןופ דנע---.טעדנואוורַאפ

 פגידַאננַאב טָאה רָאנרעװַאנ רעד יו םעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא |

 וצ גנונעװַאב ַא ןעגנאפעגנָא אטטעירַאמ ןיא ךיז טָאה ,ןע'קנערא
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 -ענפיוא ןיא ןעמ ןעוו ,הירפ רעד ןיא ,ןעדיא יד ןעריטָאקיאב

 סרָאטס ןוא רעזייה עשידיא ףיוא ןעמ טָאה ,ףָאלש ןופ ןענַאטש

 ןעלָאז םיטַאבעלַאב ערעייז זא ,ןעגנונרַאװ טּפעלקעגסיױא ןענופעג

 ןיא ןוא .אטטעיראמ ןיא ןעטפעשענ ןערהיפ וצ ןעיימס טינ

 -טרַאק טָאקיִאב טלייטרַאפ ןעטסירק ןעשיווצ ןעמ טָאה אטנאלטא

 ןעפָא ןעראוועג טגָאזעג טינ ןיא ךעלטראק עגיזָאד יד ףיוא .,ךעל

 .גונעג ךילטייד ןעווענ רעבָא זיא סע .ןעדיא טניימ ןעמ זא

 -ַאטשעגנ ןעטרָאד זיא --- "טעקאּפ ןיא ךעלטרַאק עזיד גָארט,

 סאוו טלעג יד יצ ,טכַארטַאב ,סעּפע טספיוק וד רעדייא , ,ןענ

 א ןעפיוקוצרעטנוא ףיוא ןהענ טינ טעוװ ,ןעבענסיוא טסעוו וד

 ןערעדָא ענייד ןיא זא ןעזייוו וצ טייצ יד זיא טציא ,רָאנרעװַאג

 ןעפיוק טינ וטסנעק ןעד יצ .טולב רענאקירעמַא ע'תמא טסילפ

 וט ?רענאקירעמא ייב ןעלקיטרא ערעדנַא ןוא רעדיילק ענייד

 "! טכילפ ןייד

 -סאמראפ עּפורג א זיא ,טכַאנ ןעטימ ןיא ,אטטעירַאמ ןיא

 -ענסיורַא טָאה ןוא זיוה עשידיא א ןעלַאפַאב סענַאנילוה עטריק

 גידנעּפעלש ,לָאטנעזָאר .י ןעמָאנ ן'טימ ןעדיא א טעב ןופ טּפעלש

 : ןעירשעג ייז ןעבָאה םהיא נידנענָאלש ןוא

 "! אטטעירַאמ ןיא ןעביילב טינ רָאט דיא רעניצנייא ןייק,

 -ַאב א ןיא ?אטיּפסַאה ןיא ןעמונענ ןעמ טָאה ןעלַאטנעזַאר

 | ,דנַאטשוצ ןעזָאלטסואוו

 ךיז טָאה רָאנרעװַאנ סלא ןימרעט ס'ןָאטיילס .מ ןהאשזד
 טָאה רע יו םעד ךָאנ נעט ריפ ,ינוי ןעט26 םעד ,תבש טגידנעעג

 -יא טעוװ רע תעשב ,עינָאמערעצ רעד וצ .,ןע'קנערפ טנידַאנגַאב

 -םיונוצ ךיז זיא ,רָאנרעװַאנ םעיינ םעד וצ טמא ןייז ןעבענרעב

 .טייטס םעד ןופ ןעלייט עלא ןופ םלוע רעסיורנ א ןערהאפעג

 רָאנ ,עינָאמערעצ יד טינ טניימ ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה עלַא

 טושּפ רשפא ןוא ל?לאדנאקס א ןע'ןָאטיילס ןעכַאמ וצ ןַאלּפ ַא

 ןעראוועגנ טיירנעננָא רעבָא ןענייז סע .לַאפרעביא ןעניטולב א

 זעננאנענּפָא ןיא ץלַא ןוא .עיצילימ רעד ןופ ןעטנעמינער ייווצ

 .גיהור
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 .ןע'קנערפ טעדנואוורַאֿפ טנַאטסערַא ןַא -- .ןָאסטַאװ םַאט

 -עג טָאה סָאװ רָאטַאטינַא רעטסניטפינ ןוא רעטסניטעט רעד

 -םַאלפ ַא ,ןָאסטַאװ םַאט ןעווענ זיא גנוטכירניה ס'קנערפ טרעדָאפ

 טש'רמולכ עלָאר א טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,גָאנאמעד רענידרעייפ

 רעכלעזא סלא זיא ןוא ,ןעסַאמ יד ןופ טניירפ ןוא לאקידַאר סלא

 ,אקירעמא ץנַאג רעביא טנאקאב ןעוועג

 רעביירש רעטונ א ,שנעמ רעניהעפ א ןעוועג זיא ןָאפטאוו

 יד ןענעוו דנַאב ןייא --- רעדנעב עקיד יירד ענייז .רענדער ןוא

 ראפ ךיירקנַארפ ןופ עטכישענ רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטסניטכיוו

 -נַארפ רעד ןופ עטכישענ ַא -- רעטייוצ ַא ,עיצולָאװער רעד

 -ָאּפַאנ ןופ עטכישענ 8 --- רעטירד ַא ןוא ,עיצולָאװער רעשיזיוצ

 -ייז סאוו קרעוו ערעלוּפָאּפ עטסעב יד ןענייז --- ןעט1 םעד ןָאעל

 .אקירעמא ןיא ןעראוועג ןעביושעג םינינע עזיד רעביא ןענ

 -ניישראוו רע טָאה סעקַאטַא ןוא ןעננונעװַאב-טסעטארּפ וצ
 טמיטשעג טָאה סָאד .רוטַאנ רעד ןופ גנוניינ ַא טַאהענ ךיל

 רעד ןופ רעבָא זיא רע .טנעמַארעּפמעט ןענידרעייפ ןייז טימ
 טָאה סע ןעוו .גָאנאמעד רעזָאלנעסיװעג ַא ןעווענ ךיוא רוטַאנ

 רע טָאה ,ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ ענייז ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז

 ןיא סקיטילַאּפ ןיא .ןעלטימ ענייק ראפ טלעטשענּפָא טינ ךיז

 טעקיט רהיא ףיוא ןוא ײטרַאּפ סלעּפיּפ רעד וצ ןענַאטשענוצ רע

 רעטיינוי ייווצ יד ןופ רענייא סלַא ןערָאװעג טלהעוורע רע זיא

 .ַאישזדרָאשזד ןופ ןערָאטַאנעס סטייטס

 יהד , ןעמָאנ ן'טימ טָאלבנעכָאװ א ןעבענענסיױרַא טָאה רע

 .גלָאטרע ןעסיורג ןייק טָאהענ טינ טָאה יז ,"ןעינָאסרעפעשזד

 -ָאפ ןוא ןע'קנערפ ןענעג ןעריטינַא וצ זַא ,טלהיפרעד רע טָאה

 .רעזעל ןעניוועג וצ לעטימס רעטונ ַא זיא ננוטכירניה ןייז ןערעד

 : טרַאנעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ןעמונעגנָא רע טָאה ?עטימ ןעזיד

 ןעסקאוו ןעמונעג טָאה טפירשנעכָאװ םעד ןופ ןָאשיילויקריוס יד

 -ַאטַא עכילשנעמנוא ענייז ןיא רע טָאה ןַאד .ןעווייה ףיוא יװ

 סָאװרַאֿפ) ןעלאטיילס רָאנרעװַאנ ףיוא ןוא ןע'קנערפ ףיוא סעק
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 -יד רהעמ ךָאנ ןעבענעגניירא (ןעבעל טזָאלעג ןע'קנערפ טָאה רע
 .טשרוד:טולב טימ טרעקאלפענ טָאה ענייז הרוש עדעי .טימַאנ
 טָאה רע ןא ןעבירשענ רע טָאה ןָאטיילס רָאנרעװַאג ןעגעוו
 -רעּפ א טַאהעג טָאה רע ?לייוו ,טניטייזַאב לייטרוא טיוט ס'קנערפ
 ראג טינ רע טָאה ןע'קנערפ ןוא ,ייברעד סערעטניא ןעכילנעז
 רָאנ ,רעדרעמ א ןוא ןעשנעמ ןעשילַארָאמנוא ןא סלֵא טצומשעג
 -דניירפ, ןוא "םזילאקידַאר, ןייז .טסילאטיּפַאק א סלא ךיוא
 עטכישעג קנערפ רעד וצ גוצַאב ןיא טָאה "ןעסאמ יד וצ טפַאש
 רעד ןיא זא ,ןעיירש וצ טָאטשנא .עמרָאפ ענדָאמ ַא ןעמונעגנָא
 עשיצירּפ, א ןעטייברא טזומענ ךעבענ טָאה ירָאטקעפ ליטנעּפ
 -יוט יו ,"רעמיטנענייא ןעפַאלקש ןופ ל?עקינייא, ןא ,/רעטכָאט
 "עש'ינסחי , ערעייז ןיא טקירדעגסיוא ךיז ןעבָאה עסייוו רעטנעז
 גנַאלקנייא ןיא ,גָאגאמעד רענעבירטעגכרוד רעזיד טָאה ,רעצרעה
 ןעסָאגעג ,טייל עמערא וצ טפַאשדניירפ רענידטש'רמולכ ןייז טימ
 -לעוװ ,עלעדיימ רעניראי ןעצרעפ רעד ףיוא ןערערט ןעלידָאקָארק
 ."רָאטַאטַאולּפסקע ןעשידיא ,, םעד ייב ןעװעצַארּפ טזומעג טָאה עכ

 ירָאטקעפ ליסנעּפ יד זא ,טסואוועג ךילריטַאנ טָאה ןָאסטַאװ
 טָאה רע .רענטראּפ ןייז ןוא לעקנָא ס'קנערפ וצ ראג טרעהעג
 א ראלַאד ניצרעפ ןיולב ןיא טלַאהעג ס'קנערפ זא ,טסואוועג
 רהעז ירָאטקעפ רעד ןיא רע טָאה (סעיצקַא) סרעש זא ,ךָאװ
 טָאה רע .רעניטשינ א זיא ייז ןופ טפנוקנייא ןייז ןוא ,גינייוו
 יו טייבראעג רע טָאה ראלָאד גיצרעפ יד רַאפ זא ,טסואוועג
 -נעסיוו טינ טכאמעג רעבָא ךיז טָאה רע ,רעטייברא ןיול רעדעי
 ,גיד

 רעזיד ,רעסערפ-ןעטסילאיצַאס רענידנענערב ַא ןעוועג זיא רע
 -ןיירא עיצַאטינַא קנערפ-יטנא ןייז ןיא רע טָאה ךָאד .גָאנאמעד
 -עג טָאה רע .ףמאק-ןעסאלק ןעשיטסילאיצַאס םעד טכארבעג
 -ןוא-?עבעווש ןייז וצ ?אירעטַאמ ענטקעפע זיא סָאד ןא טלהיפ
 -ןעסאלק ןעניזָאד םעד ןיא ןוא .ןע'קנערפ ףיוא יירעסיג ךעּפ
 ןעטפאהלעקע עיצרָאּפ עקרַאטש א ןעבעגענניירא רע טָאה ליּפַא
 וצ ,טּפענ ןעכַאמ וצ גיהעפ רָאנ ןענייז ןעדיא .םזיטימעסיטנַא
 ,קנערפ ןוא ,קלָאפ עטּפורָאק א ןענייז ייז ; רעטייברא ןעװעבַארַאב
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 ,יַאטלוה רעשידיא רעד ,קנערפ ,רָאטַאטַאולּפסקע רעשידיא רעד

 ,עלעדיימ יד טעדרָאמרע הואת רעטפַאהלעקע ןייז בילוצ טָאה

 ןיז ןעזיד ןיא טא ...טפאלקשענ ךאבענ םהיא ייב טָאה עכלעוו

 טלָאװ ןעמ יװ ,ןעלקיטרא-חאמ-ץראווש ענייז ןעבירשעג רע טָאה

 ןופ ןָאשיילוקריוס יד ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעפורעגנָא ןַאד סָאד

 .ןעסקאוועג ןוא ןעסקאוועג זיא טפירש-ןעכָאװ ןייז

 הטואס יד זַא ,ןעוועג זיא ןעטנעמוגרַא ס'ןָאסטַאװ ןופ רענייא

 א זיא דרָאמ ס'קנערפ זא ,יורפ רעד וצ ןעלהימענ עטרַאצ טָאה

 ,ךילרעטרעוו תונעט ענייז ןופ ענייא זיא טא .,דרָאמ רעטלעּפָאד

 :ןעבירשעג סָאד טָאה רע יװ

 רעקראי וינ רעקסיַאטלוה ךילריטַאננוא רעניצומש רעזיד ,

 ןַא וצ טכַארבעג רהיא ,טנלָאפרַאפ עלעדיימ רעזנוא טָאה דיא

 ."רבק ןעניטולב ַא ןיא ןוא טיוט ןעטפַאהלעקע

 ן'פיוא ןָאזירּפ טייטס םעד ןיא ןעסעזענ ןיוש ןזיא קנערפ

 "אב טפראדאב ןיֹוש ,ךיז טכאד ,ןָאסטַאװ טָאה ,ןעבעל ןעצנאג

 טינ ךיז טָאה טיטעּפא-ןָאשיילוקריױס ןייז רעבָא ,ךיז ןעניהור

 רעדליוו ץלא ,ןעגָארקעג טָאה רע רעזעל רהעמ סָאװ טגיהורַאב

 ןייז ףיוא טכַאמעג טָאה רע סָאװ סעקַאטַא יד ןעראווענ ןענייז

 | .ןברק

 .ןעטַאטלוזער עגיטולב טכארבעג טָאה עיצאטינַא ס'ןָאסטַאװ

 : ןערנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ייז ןופ רעטשרע רעד

 -רַאֿפ ןעוועג ןיא רעכלעוו ,ןירק ןעמָאנ ן'טימ רעדרעמ א

 ןעסעזעג זיא ןוא ,סינגנעפעג עכילננעלסנעבעל ףיוא טלייטרוא

 רעפעמיסַאה ַא טימ םהיא טָאה ,ןָאזירּפ ןייא ןיא ןע'קנערפ טימ

 "רעשירעלַאװַאק, רעד טָאה ייברעד ,זלַאה ןיא ןעטינשעגנייא

 טָאה רע סָאװראפ ןעטלָאשעג ןוא טפמישעג ןע'קנערפ ןאנילוה

 טע'גרה'עג טָאה ןיילַא דלעה רעסעמיקַאה רעד) יורפ ַא טעדרָאמרע

 רעטנוא ןעגנַאנַאב טָאט ןעשינַאנילוה ןייז זיא רע .,(?ליבסנַאמ ַא

 .עיצאטינא ס'ןָאסטאוו ןופ סולפנייא םעד

 -אוו עכילטע ןוא ,טולב טימ ןעראווענ ןעסָאנַאב זיא קנערפ

 ן'םיוא ,לַאטיּפסָאה ןָאזירּפ םעד ןיא ןעגעלעגּפָא רע זיא ןעכ

 רהאפעג ןֹופ סיױרַא ךילדנע רעבָא ןיא רע .טיוט ןופ לעווש
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 .תוס רעשינארט ַא

 ןיא ןעוועג זיא סע ,ןעכאוו ענינייא ךָאנ קעווא ןענייז סע
 ףיוא ןעוועג ןענייז יורפ ןיימ ןוא ךיא .1019 ,טסוגוא ןעטימ
 -ייז ,טסוגוא ןעט16 םעד ,גאטימכָאנ ַא ןיא .ןָאשייקאוו רעזנוא
 ןיא ,גרעב "עסייוו, יד ךרוד ןיירט א ףיוא ןערהַאפעג רימ ןענ
 ןופ סױרַא רימ ןענייז ןָאשייטס רעסיוועג א ףיוא ,רישמעה ויִנ
 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעריצַאּפשוצכרוד ךיז ןָאגאוו רעזנוא
 ןעבָאה ,ןָאגאוו ןיא ןהעגוצקירוצ ןעבילקענ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו
 -בָאנ ןופ םארטסקע טפיוקראפ ןעמ זא ןהעזרעד ןעטייוו ןופ רימ
 ןוא רעלדעּפ םעד וצ ןעפַאלעגוצ זיא יורפ ןיימ .ןעגנוטייצ גאטימ
 ,רָאּפ א טפיוקעג שינעלייא ןיא

 ,ןָאגאוו רעזנוא ןיא טרעקעגמוא ךיז ןעבָאה רימ
 .טגערפעג ךיא בָאה -- 1 ארטסקע יד זיא סָאװ ןעגעוו ---
 נידנעגיילפיונוצ ,טרעפטנעעג יז טָאה --- טינרָאג זיא'ס ---

 -ניא ןעמוסעגסיוא ןענייז ?ּפעק , עסיורג יד ןא יוזא רעטעלב יד
 ,גינייוו

 עמענעגנאנוא ןא סעּפע זיא'ס זא ,ןעוועג דשוח בָאה ךיא
 טָאה ךילדנע רעבָא .טנעקיילעג טשרעוצ סָאד טָאה יז .סעיינ
 .שזדייּפ טנָארּפ יד ןהעז טזָאלענ ךימ יז

 עטסערג יד טימ ןענַאטשעג זיא ?טּפענדיקעג קנערפ איל ,
 | ,ןעבַאטשכוב

 סעקסַאמ טימ ןעשנעמ זא ,טעדלעמעג ןעוועג ןזיא ןעטנוא
 פיוושזדעלימ רעד ןיא ןעגנורדעגניירא ןעבָאה ןעטכיזעג יד ףיוא
 -לעצנייא רהעמ .טרהיפענקעװוַא ןעטרָאד ןופ םהיא ןוא ,עמרוט
 טנעסענ רעבָא ךיז טָאה ןעמ .ןעוועג םינ ניפיולרָאפ זיא ןעטייה
 -קערש טלהיפענ ךיז ןעבָאה רימ .טיײידַאב סָאד סאוו ןעלעטשרָאפ
 ןענעוו ןעדייר ןוא ,ןעדיא טימ ןהעז טלָאװעג ךיז טָאה סע .ךיל
 ךיא בָאה ןָאשייטס ערעטייוו ַא ףיוא .סעיינ רעכילרעדיוש רעד
 רעשיטַאּפמיס א ,לײהטָאנ .רד ןהעזרעד עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסילַאעדיא ןוא ןַאמ רעטעדליבענ א ,ירוהי
 ןעוועג ןענייז רימ .גנוגעװַאב שזדרַאשזד ירנעה רעד ןיא גיטעט
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 ךיוא טָאה רע .טּפַאכעגוצ םהיא וצ ךיז ךיא בָאה ;טנאקאב

 טינ עירעגארט רעד ןעגעוו רעבָא טָאה רע .ארטסקע יד ןעזעלענ

 .רימ יו רהעמ טסואווענ

 ןעבָאה ןַאד .ןעגרָאמ ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז ןעבָאה רימ

 .ןעטייהלעצנייא עיינ רָאּפ א ןעטלַאהטנע ןעגנוטייצ-ןענרָאמ יד

 ןָאזירּפ םעד ןיא ןענייז טכַאנייב ףלעווצ ךָאנ ןעטונימ עגינייא

 עקסַאמ ַא טימ רעדעי ,ןַאמ גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןעמוקעגניירַא

 טימ ןעבָאה ייז ןופ ףניפ .טנעפאוואב רעדעי ןוא םינּפ ן'פיוא

 -נעטניארעּפוס םעד טלעגנירעגמורַא טנעה יד ןיא ןעטעלָאטסיּפ

 םעד טימ ןָאטעג עבלעז סָאד ןעבָאה ףניפ ערעדנַא ןוא ,טנעד

 רעוועג טימ ןעבָאה ןהעצפופ עגירביא יד .רעטכעוו יד ןופ טּפױה

 "סָאה םעד ןיא ןיירַא ייז ןענייז ןַאד .רעטכעוו עַּלַא ןעמוקענייב

 ,ןעטעקַאנ בלַאה ַא ןוא ,קנערפ ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,לאטיּפ

 ןעגָארטעגסױרַא םהיא ייז ןעבָאה ,לעדמעה-רעטנוא עצרוק ַא ןיא

 ךיז טָאה ליבָאמָאטִָא רעד .ליבָאמָאטָא ןַא ןיא טצעזעגניירַא ןוא

 -נואוושרַאפ דלַאב זיא ןוא וצ ןופצ וצ ןעזָאלעגקעװַא טעּפמיא טימ |

 .ןערָאװעג ןעד

 .ןעסיו טנעקעג טינ ןעגרָאמהירפ םענעי ןעמ טָאה רהעמ

 .:עשעּפעד עדנעגלָאפ יד ןעמוקעג ןזיא רעטעּפש ןעדנוטש עכילטע

 טָאה ןעמ ןעוו ,טכַאנ רעד ךָאנ ,הירפ רעד ןיא טכַא םורַא

 ןעטיוט ןייז ןעמ טָאה ,עמרוט רעד ןופ טּפעלשענקעװַא ןע'קנערפ

 ,םיוב עבמעד ַא ןופ גייווצ ַא ףיוא גידנעגנעה ןענופעג רעּפרעק

 .םרַאפ ַא ןופ רעייש םעד ןעבעל ,?עדלעוו ַא ןופ גערב ַא ייב

 "ורַא ןופ םלוע ןַא ןעבילקעגמורַא ךיילג ךיז טָאה םיוב םעד םורַא

 -רעק רעד יו טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .סרעמרַאפ ענימ

 .ןעטיוט םעד ןעטלָאשעג ןוא טקוקעג ;טניװ ן'פיוא ךיז טניוו רעּפ

 ייב ןעוועג זיא ןעמוקעגרָאפ זיא ענעצס יד ואוו ץַאלּפ רעד

 ,עמרוט רעד ןופ (טסרָאיװ גיצניינ ןוא עכילטע) ליימ טרעדנוה

 -עג ןיא סע ואוו ,לעטדעטש יד ,אטטעירַאמ ןופ טייוו טינ רעבָא

 "עג ןַאד ךָאנ טָאה סע ואוו ןוא ,ןעגייפ ירעמ ןעראוועג ןערָאב

 .(364 שזדייּפ העז) עבָאב רהיא טניואוו

 זיא סע ןעװ ןעבָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד סָאװ ץלַא

 ,רעזיד ןופ ןעוועג עלַא ןענייז סרעשטניל יד זַא ,זיא ןענופעגסיוא



 588 אמַארד קנערפ וד

 םעד ןעבעל ןעננעה טלָאװעג ןברק רעייז ןעבָאה ייז ,לעטדעטש

 ןעבָאה רעבירעד .עלעדיימ רעטעדרַאמרע רעד ןֹופ טרָא-סטרובעג
 ,לעדלעוו םענעי וצ טכַארבענ םהיא ייז

 ןיוש זיא ןַאמ רעננוי רעשיטַאּפמיס ,רעגידלושנוא רעד ןעוו

 ןופ ל?עברַא יד ןעסירענּפָא רעדרעמ ענייז ןעבָאה ,םיוט ןעוועג

 םוצ לעקיטש ַא ןעמונעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא דמעה ןייז

 רעּפרעק םעד גידנעזָאלרעביא ,קעװַא ייז ןענייז ןַאד .ןעקנעדנא
 .ןענידנעגנעה ַא

 -ַאפ עסייו ַא ןעדנובעגמורַא ןעוועגנ ןיא ןעגיוא יד םורַא

 קירטש יד ;ןעדנובעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז טנעה יד ; עקליישט

 טרָא םעד ןופ רעכעה סאווטע ,זלַאה םורַא ןעניוצרַאפ ןעוועג זיא

 רעהירפ ןעכָאװ ענינייא טימ טָאה ןירק טנַאטסערַא רעד ואוו

 לייט עטשרעטנוא יד .,רעסעמ-קַאה ן'טימ ןעטינשעגנייא ןע'קנערפ
 רעד ןוא ,קַאז ַא ןיא טלעקיוועגנייא ןעווענ זיא רעּפרעק םעד ןופ

 -רַאפ יד רעבָא ,קירטש ַא טימ ןעדנובענמורַא ןעוועג זיא קַאז

 םעד ןוא הילת רעד םורַא טלעמַאזרַאֿפ ךיז ןעבָאה סָאװ סרעמ

 טָאה רעדעי ןוא ןעטינשוצ קירטש יד ןעבָאה ,תמ ןעגידנעגנעה
 עננַאל וצ הלוגס ַא ןוא ןעקנעדנָא ןַא סלַא ,לייט א ןעמונעג ךיז

 .רהָאי

 ץנַאנ ןעוועג ךָאנ ןיא ,רעּפרעק םעד טקעדטנע טָאה ןעמ ןעוו

 ַא ןעבילקעגמורַא ךיילנ םיוב םעד םורַא ךיז טָאה ךָאד .הירפ

 .ןעסקאוועג לענש ןיא םלוע רעד ןוא ,ןעשנעמ ?להָאצ עשביה

 ןיא סיבייב טימ ןעיורפ ןעוועג ןענייז עטלעמַאזרַאפ יד ןעשיווצ

 טנעקענ טינ םענעגנאהעג םעד ןעבָאה ייז ןופ ענינייא .טנעה יד

 רעדיו ערעדנא .ןעקוקוצנֶא ךילקערש ןעוועג זיא סע ,ןהעזוצ

 -עב וצ טונ םהיא םוא ,רעטנעהענ סָאו טקורענוצ ךיז ןעכָאה

 ,ןעטכַאבָא

 ,.רעסערג סלא ןעראווענ טונימ רעדעי טימ זיא דוארק רעד

 ןהעז ןעמוקעג טייק ןוא דניק זיא אטטעיראמ לעטדעטש רעד ןופ

 יד .ךיוא ךעלטדעטש ענימורַא יד ןופ ןוא רעּפרעק ס'קנערפ

 לַארעביא ןופ ןוא ,ץילב א יװ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה טכירכַאנ

 -ּפִא ןעבָאה סרעשטניל יד ואוו רעייש םעד וצ ןעניולפענ ןעמ זיא

 ךיז ןעבָאה ןענעװו יד רעביא .טייברַא עש'לבחמ רעייז ןָאטעג
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 "סופ ןוא סנעגָאװ ,סלעקיסייב ,ןעליבָאמָאטַא ןופ תורוש ןעניוצעג

 .רעהעג
 .רעדליו ץלא ןערָאװעג טונימ רעדעי טימ זיא ןומחה רעד

 ,עטשרע רָאנ יד ןופ רענייא טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה ךילכעזטּפױה
 ןוא קָאר ַא ןהֶא ,אטטעיראמ ןופ ןעפיולוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 -ענ ןוא טנעה יד טימ טכָאפעג ,ןענַאטשעג רע זיא טעה ַא ןהֶא
 ןעיירשעג ןענייז ,ןעטיוט םעד ןעטליש ןוא ןעלדיז ןייא ןיא ןעטלַאה

 עליפ ןוא ,ערעדנַא יד ףיוא טקריוועג ןעבָאה רעטרעוו-ףמיש ןוא

 ןעמ יו ,טנָאזעגכָאנ ןעפורסיוא ענייז ןעבָאה רערעהוצ ענייז ןופ

 .חלג ַא ךָאנ הליפת ַא ךָאנ טנָאז

 רע טָאה -- !ןעסיירוצ ךיד רימ ןעלעוו רעקיטש ףיוא,

 ףיוא לָאז ןעמ זא ןעזָאלרעד טינ ןעלעוו רימ --- טעװעדלַאוװגעג

 וצ סָאװ ףיוא ןייז טינ טעװ סע !ןעלעטש חבצמ א רבק ןייד
 ,רעּפרעק ןייד ןיא ןעביילב טינ טעװ ןייב רעצנאנ ןייק .,ןעלעטש

 וליפא ,ןעזָאלרעביא טינ ריד ןופ רימ ןעלעוו שיילפ ?עקערב ןייק
 ."סיורג יד רַאניצ ַא יו טינ

 -וטש ,טגָאזעגכָאנ בַאמ רעד טָאה --- ?!רַאניצ ַא יו ,אי,

 ,םיוב םעד וצ רעטנהענ ץְלַא ךיז גידנעּפ
 ךילקריוו רעּפרעק םעד טלָאװ ןעמ ןוא טונימ רֶאֹּפ ַא ךָאנ

 -ַאטשעג ןענייז סאוו יד ןופ רענייא רָאנ ,רעקיטש ףיוא ןעסירוצ
 -רעד ןעטלאהעגּפָא ייז טָאה ,רעטכיר רענעזעוועג ַא ,ייברעד ןענ

 .תמ םעד ןעכעוושראפ וצ טינ ייז וצ טרילעּפַא טָאה רע .,ןופ
 םעד רעבָא טָאה ןעמ ןעוו .טקריווענ דייר ענייז ןעבָאה טשרעוצ

 ןופ רענייא ןעפָאלענוצ זיא ,םיוב ןֹופ ןעמונעגּפָארַא רעּפרעק

 -עג תוחוכ עלַא טימ רע טָאה ?עוויטש ןייז טימ ןוא באמ םעד
 ןיא םינּפ םעד טָאה רע זיב ,ןעטיוט םעד ףיוא ןעטערט ןעמונ

 ,טעשַאוװקוצ ןעצנַאנ
 -טא ןייק טרהיפענקעװַא ןעמ טָאה תמ םענעטַָארטוצ םעד

 | .אטנאל
+* * * 

 .ןילקורב ןייק טכַארבענ רעּפרעק םעד טָאה קנערפ סעסימ
 -עמעס רעשידיא א ףיוא ןעוועג רבקמ םהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד
 זיולב ןעוועג דנעזעוונא ןענייז ייברעד .(תורבקה-תיב) ירעט
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 ,םיבורק עטנעהָאנ רָאַּפ א ךָאנ ןוא יורפ ןייז ,רעטומ ס'קנערפ ָאיל

 ידכ ,םייהעג ןיא ןוא טכַאנ ןעטימ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא ץלַא

 טסואוועג טלָאװ ןעמ ןעוו .עיצארטסנַאמעד א ןעדיימוצסיוא

 טלָאװ ,ןעמוקרָאפ טעוװו עינָאמערעצ עטצעל יד ואוו ןוא ןעוו

 .ןעדיא רעדנעזיוט ענילדנעצ ןופ םלוע ןַא ןעמוקעג
 רעניוש רהיא ןוא קנערפ סעסימ זיא ירעטעמעס רעד ןופ

 -עג טָאה ןעטרָאד .ןילקורב ,וינעווע ?יהרעדנָא 192 ןיא קעווא

 ןעבילקילננוא םעד ןופ ןערעטלע י יד ,קלָאפ רֶאַּפ עטלַא יד טניואוו
 ,קנערפ ,מ ָאיל

* * * 

 טקעדטנע טינ לָאמ ןייק ןיא ןעוועג ןענייז רעדרעמ יד רעוו
 יד ןופ ןעדעי טסואווענ טוג טָאה אטטעירַאמ ץנאג םגח ,ןעראווענ
 -נעמ עטנאקעב ןעוװעג ןענייז ייז .סרעשטניל גיצנאווצ-ןוא-ףניפ
 -יואוונייא ערעדנַא יד ןעבָאה רָאנ טינ ןוא ,לעטדעטש רעד ןיא ןעש
 טיירַאב ןענייז ייז רָאנ ,ןעבענענסיױרַא טינ ייז ָאטטעירַאמ ןופ רענ
 ךיז לָאז רעצימיא לַאפ ןיא רעוועג טימ ןעצישַאב וצ ייז ןעוועג
 .ייז רַאפ ןעמענ ןעפורּפ

*+ * * 

 -וצנֶא טיט .טרידָאלּפַא יירעשטניל יד טָאה ןָאסטַאװ םַאט

 :ןעבירשעג רע טָאה "דנָאפ ןעשידיא , םעד ףיוא שינערעה
 ןעבָאה ָאנאקיש ןוא קראי וינ ,אטנאלטא ןופ ןעדיא יד,

 ."ךילצעזעג , ןערעוו ןעננאהעג לָאז קנערפ רעייז זא ןעזָאלרעד טינ
 ןע'רטּפ וצ םהיא יװ ,ןעוועג טינ הרירב ערעדנַא ןייק זיא ,ָאזלא
 ,"ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא
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 .םעּפש וצ

 טעדרָאמרע ןעבָאה סרעשטניל יד יװ םעד ךָאנ ןעכַאו יירד
 -ָארק אטסָאנָא, רעד טָאה ,רעבמעטּפעס ןעט12 םעד ,ןע'קנערפ
 ,אישזדרָאשזד ,אטסָאנָא ןיא ןענישרע זיא סאוו גנוטייצ ַא ,"?לעקינ
 ןעגירעיורט םעד ןעגעוו לעקיטרא ןעלענאיצאסנעס ַא ןעטלאהטנע
 טָאה לעקיטרא רעד .ןאמ ןעננוי רענילקורב םעד ןופ לאזקיש
 -ער םעד ,ססעליאל סַאמָאהט ןופ טפירשרעטנוא םעד ןענָארטעג
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 ףיוא עקַאטַא עפרַאש ַא ןעוועג זיא טלַאהניא ןייז ןוא ,רָאטקאד

 וצ טצעהעגפיוא ייז ןעבָאה סָאװ יד ףיוא ןוא סרעשטניל יד

 טריקַאטַא ססעליִאל טָאה ךילכעזטּפיוה .,טַאט ןעשיטַאיזַא רעייז

 טרהיפעגנָא טָאה רע סאוו עיצַאטינַא רעד רַאפ ןע'ןָאסטַאװ םַאט

 -וילס ןעגעג ןוא ןע'קנערפ ןעגעג ?ןעינָאסרעּפעשזד , ןייז ןיא

 .ןע'ןָאט

 .סנמולָאק יירד ןעמונרַאפ טָאה ?לעקיטרַא רעד

 -ָאט ןופ עקסאמ יד ןעסיירוצרעטנורַא זיא עכבַאנפיוא ןיימ,

 -ַאב לעװ ךיא --- ןעבירשעג ססעֶליִאל טָאה --- ןע'ןָאסטַאװ סָאמ

 (*ןָאטיײלס .מ ןהאשזד ,רָאנרעװַאנ רענעזעוועג רעד זא ,ןעזייוו

 ףָארטש-טיױט ס'קנערפ טָאה רע ןעוװו ,טלעדנַאהעג גיטכיר טָאה

 ,"םינגנעפעג עכילגנעלסנעבעל ףיוא ןעטיבראפ

 טעװ ןָאסטאוו יװ סייו רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה רעטייוו
 "יא, ןא רעבָא .,ןענלָאפראפ ןוא ןעצומשאב ,ןעריקַאטַא םהיא

 ןעצעה רעטייוו ןָאסטַאװ טעוװ טינ זַא ,ןָאט סָאד ךָאד זומ רעצימ

 ! ,דרָאמ ןוא ןעהורמוא וצ
 עלא טימ ,סייק רעצנַאג רעד טימ טנאקאב טוג ןיב ךיא,

 טוג רימ זיא ךיוא --- ,רעטייוו ססעליִאל טנָאז --- ,ןעטייהלעצנייא

 ."טייהנעגנַאנרַאפ ס'ןָאסטַאװ טנאקאב

 "ֹוצנֶא טייהנעגעלעג א רעמיא טכוז ןָאסטַאװ יוװ טזייוו רע
 ירַאפ וצ ידכ ,ןעצימיא ףיוא סעקַאטַא עלענַאיצַאסנעס ןערהיפ

 יד זַא ןוא "ןעינָאסרעּפעשזד , ןייז ןופ עיצַאלוקריצ יד ןערעסעדנ

 טָאה רע ןוא רצוא ןא יװ טּפַאכענפױא רע טָאה סייק קנערפ

 .טַאלבנעכָאװ ןייז רַאפ ?אטיּפַאק ןעגָאלשעג רהיא ןופ

 ןיא רעכלעוו ,"ןעינָאסרעּפעשזד, רעד זַא טנַאמרעד רע

 דנעזיוט עכילטע ענרַאק טימ ,לעטעלב עמערא ןַא ןעווענ רעהירפ

 ןע'קנערפ ןעגעג עיצַאטינַא עדליוו ןייז ךרוד טָאה ,ןעטנענָאבַא

 ,ןעטנענָאבַא דנעזיוט גיצכא ןוא עכילטע ףיוא טײברַאעגפױרַא ךיז

 טפנוקנייא ןא טַאלב-עצעה ןייז ןופ ןיוש טהיצ ןָאסטַאװ זַא ױזַא

 .ךאוו א ראלַאד טרעדנוה ןהעצפופ ןופ

 ןוא רהַאו ןיוא ףיוא רָאנ ןעוועג זיא ןימהעט רָאנרעװַאג רעד יי

 .טגידנעעג ןעוועג ןיוש ךָאד זיא טמַא ס'ןָאמיילס
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 -יא ,ַאישזדרָאשזד ןופ רעגריב עסַאמ יד טנָאמרעד ססעליָאל
 ןע'ןָאטיילס רָאנרעװַאנ ןעטעבענ ןעבָאה סָאװ ,דנעזיוט ןהעצ רעב

 רעביא טקורד רע ןוא ּףָארטשיטױט ס'קנערפ ןעגיטייזַאב וצ

 -ָאנ םוצ ןעבירשעג ןעבָאה ןענָאזרעּפ עגיטכיוו סאוו ףירב עגינייא
 ןעניטכיר ןייק טַאהעג טינ טָאה קנערפ זא גידנעזייוופיוא ,רָאנרעװ
 ,רעטסורב רעיִאל ןופ ןעװעג ןיא רעכלעזא ףירב ןייא .לעיירט

 ,סרענטרַאּפ ייוצ טַאהעג טָאה רע) רענטרַאּפ ָאָאל ַא ס'יסרָאד
 -ענ טנַאמרעד ןיוש ןזיא ןעביוא יװ ,דיא ַא ןעוועג ןיא רענייא
 םוצ ףירב ןייז ןיא ,(טסירק ַא ןעוועג זיא רעטסורב .ןעראוו
 ןעוועג טינ זיא ?עיירט ס'קנערפ זא ,רעטסורב טרעלקרע רָאנרעװַאג

 ןעוועג ןענייז םהיא ןעגענ עזייוװַאב יד זא ,רעשיאייטרַאּפמוא ןייק
 ןעכילנהע ןא .ןעטכירניה טינ םהיא רָאט ןעמ זא ןוא ךַאװש וצ

 טָאה רעכלעוו ,ידרַאּפ שזדָאשזד ןופ טכַארבעג ססעליָאל טָאה ףירב
 .ןע'קנערפ רַאפ ןעטעבעג רָאנרעװַאנ םעד ךיוא

 סע'ססלעיָאל ןופ לייט יד זיא טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב

 -ַאנ סָאװ ףירב ַא ףיוא ןעניױצַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,לעקיטרַא
 שזדָאשזד ןופ רעדורב םעד ןופ ןעטלַאהרע טָאה ןָאטיילס רָאנרעוװ

 ןוא ?עיירט ס'קנערפ טרהיפעג טָאה רעכלעוו רעטכיר רעד ,ןוָאר
 -ַאג םעד ןעטעבעג ךיוא טָאה רע .טיוט םוצ טלייטרוארַאפ רהיא

 .ןעטכירניה ןע'קנערפ לָאז ןעמ זַא ןעזָאלוצוצ טינ רָאנרעוװו

 -נארס ןעבירשעג ןוָאר שזדָאשזד טָאה ףירב ןעגיזָאד םעד
 טכַאמענ רעטכייל טָאה ןָאטיילס רָאנרעװַאנ תעשב ןוא ,טייהרעק
 זיא סע .טיוט ןעוועג ןיוש ןוָאר שזדָאשזד ןיא ,קסּפ ס'קנערפ
 "היפ ןוא טנאלּפעג םהיא טָאה ןעסיווענ ןייז זא ,ןעוועג ךילטייד
 טכוזעג רע טָאה ,ןעבעל ןייז ןופ דנע םייב ןיילא ךיז גידנעל
 ,ןערעגנירנראפ וצ ןעסיוועג ןייז

 ,ןעהירשענ ךָאנרעד טָאה --- יסרָאד יו ױזַא --- ןָאסטַאוװ
 -וָאֹל טָאה עצעה עזיד .רעטשלעפעג ַא ןיא ףירב ס'ןוָאר זַא
 םעד ןופ ?עקיטרַא ןייז ןיא טמַאדראפ גנוטסירטנע טימ סטעל
 ןופ סטנעמטייטס טכארבעג טָאה רע ןוא ,רעבמעטּפעס ןעט2
 טָאה ןואר שזדָאשזד ןעוו ,ייברעד ןעוועג ןענייז סָאװ ןעשנעמ
 .ןעבירשעגרעטנוא םהיא ןוא ףירב םעד טריטקיד

 ,טקאפ רעדנענלָאפ רעד ךיוא זיא טנאסערעטניא גידריווקרעמ
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 :לעקיטרא ןייז ןיא ןעכארטשענרעטנוא טָאה ססעליאל ןעכלעוו
 ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטכיר רעד ,לליה ןעב שזדָאשזד

 ם'קנערפ טנאזטנע ךיוא טָאה רעכלעוו ןוא ץַאלּפ ס'ןוָאר שזדָאשזד

 גָאט םעיינ ַא טמיטשַאב טָאה ןוא ?עיירט םעיינ א ןעגעוו עטיב

 ןעטעבעג ךָאנרעד ךיוא טָאה רע -- ןעגנעה םהיא לָאז ןעמ ןעוו
 - .ןעבעל ןע'קנערפ ןעזָאל וצ ןע'ןָאטיײלס רָאנרעװָאג

 -ָאה סָאװ אישזדרָאשזד ןופ ןעיורפ עטנענימָארּפ יד ןעשיווצ

 ןעועג זיא ןעגנעה טינ ןע'קנערפ לָאז ןעמ זא טרעדָאפעג ןעב

 לעקיטרא ןייז ןיא טָאה יוזא .אטנאלטא ןופ ילעננָאק סעסימ
 א ןיא יז זא ןעזיוועגנא רע טָאה ייברעד ןוא ,ססעליִאל טנַאמרעד

 טָאה רעכלעוו ,ןוארב רָאנרעװַאנ םענעזעוועג םעד ןופ רעטסעווש

 .ןערעוו טרהיפעגכרוד ָאי לָאז טיוט ס'קנערפ זא ,טרעדָאפעג

 -ער רעד ןעכלעוו ,טקַאפ רעסיוועג ַא זיא שיטסירעטקַארַאכ
 םַאט זא זייװַאב ַא סלַא ןעבענעגנָא טָאה טסעליִאֿל רָאטקאד

 -ָאה רימ יו .גיטכירפיוא טינ עיצַאטינַא ןייז ןיא זיא ןָאסטאוו
 עשינַאנאמעד ענייז ןיא ןָאסטאוו םאט טָאה ,טיידעננָא ןיוש ןעב

 רעד ןופ םזיטָאירטַאּפ ןעלַאקָאל םעד ףיוא טליּפשענ ןעלקיטרַא

 ןעדייר רענריב עסייוו ערהיא ןעכלעוו טימ ץלָאטש םעד ףיוא ,הטואס

 ,ונ .יורפ רעד וצ טייקכילטרעצ ןוא טיײקשירעלַאװַאק רעייז ןענעוז
 רעהירפ טייצ רעסיוועג ַא טימ זא ,טלחעצרעד ססעליִאל ,רמ טָאה

 רָאנרעװַאנ ןענידרעהירפ ַא ייב ןָאסטַאװ םַאט רעבלעז רעד טָאה
 ןברק ןייז סָאװ רעדרעמ ַא ןעבעל םעד ןעקנעש לָאז רע ,ןעטעבעג
 ס'ןָאסטַאװ ןעוועג זיא רעדרעמ רענעי .,יורפ א ןעוועג ךיוא זיא

 טכער ןעמַאד ןענעוו ןאד רע טָאה ,ָאזלא ,טניירפ רעכילנעזרעּפ ַא
 ץינוצ םהיא טמוק טכער ןעמַאד יד זא ,רעבָא טציא .ןעסענראפ
 טָאה ןעמ סָאװראפ טרעקַאלפענ רע טָאה ,ןָאשיילוקריוס וצ

 .ןעננַאהעג טינ ןע'קנערפ

 ןעוועג ןאד ןעשנעמ ןעדמערפ א ראפ זיא אטטעירַאמ ןיא
 םהיא ןעבָאה ןעניוא רעדנעזיוט .סאג ן'רעביא ןהעג וצ הנכס א
 טכוז סאוו וויטקעטעד ַא סָאד זיא רעמָאט .,טכַאדרַאפ טימ טקוקַאב
 -ַאב יד טָאה ךילטנענייא .ןע'קנערפ ןעננאהעג ןעבָאה סָאװ יד
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 יד םירָאװ ,ןעבָאה וצ ארומ ןעמעוו רַאפ טאהעגנ טינ גנורעקלעפ
 םורא דנעגעג ןעצנַאג םעד ןופ ןוא ?עטדעטש רעייז ןופ ייצילַאּפ
 | - ,רחיא טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה

 ןאס ןיא ןענופעג ןאד ךיז טָאה אטנאלטא ןופ ראיעמ רעד

 -ךָאד ןוא ,גנולעטשסיוא ןא טכוזאב טָאה רע ואוו ,אקסיצנארפ

 ןיא טנעמטייטטס א טכַאמעג רע טָאה ,סרעטרָאּפער ראפ ,ןעט

 ,קנערפ ָאיל ןופ יירעשטניל יד ןעסייהענטונ טָאה רע ןעכלעוו
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 .ןערעילַאװַאק

 ןעבעגענרעביא ךָאנרעד רעצימיא טָאה גניר-חנותח ס'קנערפ

 -ענ טָאה רעכלעוו ,גנוטייצ רעטנַאלטַא ןַא ןופ רעביירש א וצ

 גיטנעק -- חילש רעלופסינמייהענ א ,אטטעיראמ ןיא טניואוו

 וצ טכארבעגנניירַא גניר םעד טָאה -- סרעשטניל יד ןופ רענייא

 טגנַאלרעד םהיא סָאד טָאה רע .בוטש ןיא טסילאנרושז םעד

 : עדנעלָאפ סָאד ןענַאטשענ זיא סע ואוו ,עלעטעצ א טימ ןעמַאזוצ

 טיוט םעד ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,שנואוו רעטצעל ס'קנערפ

 -רעביא ןעמ לָאז גניר חנותח ןייז זַא ,ןעוועג זיא ,ןעניוא יד רַאפ

 שנואוו רעזיד זא ,טהעז ןוא טוג יוזא טייז ,יורפ ןייז ןעבענ

 -עגרעביא ךייא טעוװ עלעטעצ ןעזיד .ןערעוו טליפרע לָאז רענייז

 ,טינ ךייא ןעק רעכלעוו ןוא טינ טנעק רהיא ןעכלעוו ,ןַאמ ַא ןעב

 -כינראפ .זיא ןאמ רעזיד רעוו ןהעגרעד ןעפורּפ טינ טלָאז רהיא

 רימ .ןעזעלרעביא םהיא טעוװ רהיא יו ,ךיילנ עלעטעצ ןעזיד טעט

 ."ןָאט יױױזַא טלָאז רהיא זא ,ןעטראוורע

 ןאוו ןעטראד ,"אמארד קנערפ, רעד ןֹופ ביֹוהנֶא םעד ייב

 -רעדָאס יד ןופ סוחי ןעשיצירּפ םעד ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ

 עכילרעטיר ןופ קראטש ןעטלַאה ייז זא ,טנָאזעג רימ ןעבָאה ,סרענ

 ןעכילרעטיר ןעזיד ןיא .טכעד-ןעמַאד ןופ ןוא ?היפענ-ןערהע

 .שנואוו ןעטצעל ס'קנערפ טליפרע סָאד רעדרעמ יד ןעבָאה טסיינ

 לעקיטש ןייפ א רַאפ טכארטעב ?עפייווצ ןהֶא סָאד ןעבָאה ייז

 .טייז רעייז ןופ רוטלוק עשירעלַאװַאק
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 ."ךוב רהָאי; ןעשידיא םעד ןיא

 -רהָאי רענאקירעמַא ןַא -- "קוב ריאי שיאושזד, םעד ןיא

 -יא םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ וצ טעמדיוועג זיא רעכלעוו ,ךוב

 -נעל ערעדנַא ןוא ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןיא ןעבעל ןעשיד

 .ןעראוועג טנַאמרעד טינ לָאמ ןייס סייק קנערפ יד זיא ,רעד

 ןעבלעז םעד ןופ טכארטעב סייק יד טָאה עיצקאדער יד

 -ןיירא זא ,טנייצרעביא ןעוועג זיא יז :קנערפ יװ טקנוּפדנַאטש

 ףיוא טעדנירגעג ןענייז סָאװ ןעסעצָארּפ יד ןעשיווצ רהיא ןענכער

 ,טולב ס'קנערפ גידנערעדָאפ ,ןעו .טינ ןעמ ןעק םזיטימעסיטנא

 ךיא סלא טפמישעג ןע'קנערפ באמ רעד ןוא ןענָאנגאמעד ןעבָאה

 טָאקיִאב ַא ףיוא סעבָארּפ ןעראוועג טכַאמענ ראנָאז ןענייז סע ןוא

 סָאד ןיא ,םָארנָאּפ ַא ןענעוו סעקנושַארטס ןוא ןעדיא עלא ןענעג

 -קאווענסיורא זיא רעכלעוו ,טנעדיצניא רעניטייז א זיולב ןעוועג

 עיצקאדער יד טריטנעמונרַא אמתסמ טָאה יוזא --- ךָאנרעד ןעס

 ."ךוב רהאי, םעד ןופ

 שיאושזד רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ?ַאשראמ סיאול

 םעד סױוװַא טיג סָאװ טפַאשלעזעג יד ,יטעייסָאס ןָאשייקילבָאּפ

 ,"קוב ריאי שיאושזד,
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 .רעמעּפש רהאי ןהעצפופ םימ
 -ענג ןעבירשענ ןענייז תורוש עזיד רעדייא נעט סקעז טימ

 -עג "סטרעוורָאפפ רעד טָאה ,1920 ,ילוי ןעט91 םעד ,ןעראוו

 טַאהעג ךיז ןיא טָאה עכלעוו ,אטנַאלטא ןופ גנודלעמ ַא טקורד

 -ָאנ רענעזעוועג רעד .עידענַארט קנערפ רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 זיא רעכלעוו ,ןָאטיילס .מ ןהַאשזד ,אישזדרָאשזד ןופ רָאנרעוװ

 -ַאב טינ ךיז ןוא ןעניוצענקירוצ ןעוועג רהֶאֹי ןהעצפופ עצנַאנ יד

 -ָארּפ ַא טכַאמעג טציא טָאה ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ םעד ןיא טנילייט

 ןעניטכיו א ףיוא טַאדידנַאק סלַא ןעטערטוצסיורַא רעדיוו עב

 םעד ןיא אישזדרָאשזד ןופ דילנטימ ףיוא ךילמענ -- טמא

 ריפ יירד עטשרע יד .ןעטשטטש עטנינייאראפ יד ןופ טָאנעס
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 -ַאז רע טָאה ,ןע'קנערפ טנידַאננַאב טָאה רע יו ,םעד ךָאנ רהָאי
 זיא ןעבעל ןייז .סַאנ ן'םיוא ךיז ןעזייוו וצ ןעדימעגסיוא ראג

 םינינע עכילטנעפע ןיא ךיז ןעשימ ןופ ,רהאפעג ןיא ןעווענ

 .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק טָאה

 ,רהָאי ןהעצפופ רעבירָאפ ןיוש ןענייז סע ןעוו ,ָאזלא ,טציא

 -ַאֹּפ ןופ דלעפ םעד ףיוא ןעזייוועב רעדיוו ךיז טפורּפעג רע טָאה

 ,סעיציבמַא עשיטיל

 םהיא ןעמ טָאה טַאטש םעד ןופ ןעלייט ענעדישראפ ןופ

 -ַאב טָאה רע סָאװ רַאפ ןערעלקרע לָאז רע טרעדָאפעגפיוא ןַאד

 עדער א טימ טרעפטנעעג רע טָאה םעד ףיוא .ןע'קנערפ טגידַאנג
 ,אידַאר רעד ףיוא

 --- טגָאזעג רע טָאה --- טכילפ ןיימ טליפרע זיולב בָאה ךיא,

 רעזנוא ןופ ןעצעזעג יד ןוא עיצוטיטסנָאק יד עכלעוו טכילפ יד

 טלעדנַאהעג בָאה ךיא רימ ףיוא טנעלענפיורַא ןעבָאה טַאַאטש

 -ענ ױזַא טינ טלָאװ ךיא ןעו ;ננוניימ רעכילרע ןיימ טיול
 -טסבלעז ןיימ ןעטלאהפיוא טנעקענ טינ ךיא טלָאװ ,טלעדנַאה

 טקעּפסער םעד ףיוא טכער ןייק טאהענ טינ טלָאװ ןוא טקעּפסער

 .ערעדנַא ןופ

 טָאה ,לעיירט ס'קנערפ טרהיפעג טָאה סָאװ ,שזדָאשזד רעד,

 -עג ףיוא ןעטייברַאפ וצ לייטרוא-טיוט םעד טרידנעמָאקער רימ

 זא טלעפייוצעג טָאה ןייֵלַא רע סָאד דנורג םעד ףיוא ,סינגנעפ

 ךיז ףיוא טָאהעג טינ טכער ןייק בָאה ךיא .גידלוש זיא קנערפ

 ןיימ ךיא ; ןייֵלַא טָאנ וצ רָאנ טרעהעג סאוו ,עלָאר ַא ןעמענ וצ
 רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ ןעצרַאה ןיא ןעקוקוצניירא עלָאר יד

 וצ ןוא ,רענניפ רעכאפליפ א זיא רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה

 טנַאזעג טָאה רע ןעוו ןוא ןעניל טגָאזעג טָאה רע ןעוו ןעמיטשַאב

 -ער עכלעוו דנענריא ואוו ,סייק ַאזַא ןופ טינ סייוו ךיא .תמא
 רעד ראפ טיײקכילטרַאװטנַארַאפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה גנוריג

 זא טעב שזדָאשזד ל?לעיירט רעד ןעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ גנוטכירניה

 .ןעבעל ןעזָאל םהיא לָאז ןעמ

 ןעוו .געוו רעטכייל א רעמיא טינ זיא טכילפ ןופ געוו רעד
 ןעליּפש וצ ןעטָארענ רימ ןעבָאה סָאװ ,יד טגלָאפענ טלָאװ ךיא
 זיא ןעשנעמ א ןופ ןעבעל רעד ואוו ,ענארפ רעזיד ןיא סקיטילַאּפ
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 -עג עזייב ןעדימעגסיוא ךיא טלָאװ ,לָאשינָאװ ן'פיוא ןענעלעג

 ןעוועג טרעוו טינ ךיא טלָאװ ןַאד רעבָא .םילובלב ןוא ןעלהיפ

 ןעקוק ךייא טנעקעג טינ טלָאװ ךיא ךייא רַאפ ןהעטש וצ

 סָאד וט ךיא יװ ,ןעסיוועג ןעניהוד ַא טימ ןעניוא יד ןיא ךיילנ

 .טציא

 דלוש סעמעוו ןיא ,ןעשנעמ ןעסייוו םעד ןע'קנערפ ןעשיווצ ,

 סעמעוו ,רעגעגנ םעד ,ן'ילנָאק ןוא ,טלעפייווצעג קרַאטש בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,קורדנייא ןעפיט א טכַאמענ רימ ףיוא טָאה סע דלוש

 סינגנעפעג ןיא טקישעג םחיא טָאה ךיא ןוא ,דצ ס'קנערפ ןעמונענ

 .ןעבעל ןעצנַאנ ן'םיוא

 ."םייק קנערפ יד זיא סָאד טָא,

 טָאה ,רָאטַאנעס ףיוא טַאדידנַאק-ענעג ס'ןָאטיײלס ,סיררעה

 "הּפצוח , רעד ןענעוו ץלַא ,סעדער עגידרעייפ טימ טריקַאטַא םהיא

 -על םעד ןע'קנערפ ןעקנעש וצ 1918 ןיא טָאהעג טָאה רע סָאװ

 ףָאטש ןייּפמאק עטסעב יד זיא סָאד זא טסואוועג טָאה רע .ןעב

 .אטנאלטא ןיא

 "דנע רעד ןוא ,ןעטכיזסיוא םוש ןייק טאהעג טינ טָאה ןָאטיילס

 46 ןעמוקַאב טָאה רע .טגיטעטשַאב סָאד טָאה טַאטלוזער רעכיל

 -- ,ןעמיטש רנעזיוט 102 ,רענגענ ןייז ןוא ןעמיטש דנעזיוט

 .(=רערהעמ לָאמ בלַאהדַא-ןואייירד

 יד ייב רָאנ ,אפוג ןעלהַאװ יד ייב ןעװעג טינ זיא סָאד (*

 לָאז סע רעוו ןעמיטשַאב וצ ןעמואוו רעגריב יד ואוו ,"סירעמוורּפ,

 "סירעמוורפ, יד רעבָא ןענייז הטוַאס רעד ןיא .טַאדידנַאק רעד ןייז

 רענַאקירעמַא עסיורג ייוצ יד ןופ .ןעלהַאװ עכילדנע יד ךולטנעגויא

 עטשרע וד טָאה ,עשיטַארקָאמעד יד ןוא עשינַאקילבוּפער יד ,ןעוימרַאּפ

 טנעדיזערּפ ןופ ווטרַאּפ וד זיא סָאד) .טכַאמ םוש ןייק טינ ןעטרָאד

 המחלמ יד טרהיפעג ןערהָאי רעגיצכעז יד ןיא טָאה רעכלעוז ,ןלָאקניל

 זיולב .(יירעפַאלקש רעגענ רהיא טפַאשעגּפָא טָאה ןוא הטוַאס רעד ןעגעג

 ויב טרעוו סָאװ ,ָאזלַא ,רעד .תושממ ַא ןעטרָאד ןעבָאה ןעטַארקָאמעד יד

 זיא ,טַאדידנַאק רעשיטַארקָאמעד רעד סלַא ןעבילקעגסיוא סירעמיירפ וד

 -ַאקילבוּפער רעד םירָאװ ;ןעלהַאוװ עכילדנע יד ייב גיז ַא טימ רעכיז

 טייצ עמצעל יד .ןעמיטש גינייװ ץנַאג ןעהיצ ןעק טַאדידנַאק רעשינ

 ןוא רעבָא ןיימעגלַא ןיא .ןעמהַאנסיוא ןעזייווַאב וצ ןָא ךיז ןעביוה

 .ללב ַא ץלַא ךָאנ ללכ רעד
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 רעווַארב ם'ןָאטיילס טָאה אישזדרָאשזד ןופ ןעסַאמ יד ייב

 עשיטילַאּפ ןייז .טכאמעג רעלוּפָאּפנוא גיבייא ףיוא םהיא טָאמ

 .ןעסָאלשעג ,טנייש סע יװ ,זיא ערעירַאק

 ןעבָאה סאוו רעגריב דנעזיוט 46 יד טנַאה ן'טימ ןעכַאמקעװַא

 םינ ףרַאד ןעמ .טינ רעבָא ןעמ ןעק ןע'ןָאטיילס רַאפ טמיטשעג

 ַא םימ ואוו דנעגעג רעד ,הטואס יד ןיא סָאד זא ,ןעסעגרַאפ

 -רָאשוד וצ טסקענ ,אמַאבַאלַא טַאַאטש םעד ןיא) רעהירפ רהָאי

 -ראפ א סלא טלייטרוארַאפ רערהעל-לוש א ןעמ טָאה (אישזד

 יד טרעלקרע סָאלק ןייז ןיא טָאה רע סאוו ,ראפרעד רעכערב

 ןעניז ןיא טָאה ןעמ ןעו .עירָאעט ןיװרַאד "עשיסרוקיּפַא

 םַאהעג ןעבָאה סאוו ,ןָאזרעּפ דנעזיוט 46 יד ןענייז ,ןעכאז עבלעזא

 א ,ןע'ןָאטיילס ראפ ןעמיטש וצ טומ ןוא ץנעגילעטניא גונעגנ

 .טעטירָאנימ ענהעש ץנאג
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 קנערפ רעד ןופ ןענָאזרעּפ ערעדנַא --- .הנמלא ם'קנערּפ
 .עמארד

 עשיטַאּפמיס ענהעש יד ,הנמלא ס'קנערפ טימ ןיא סָאװ

 "עי ,לעס ןייז ןיא םהיא ןעבעל ןעניפעג געלפ ךיא עכלעוו ,יורפ

 ? טכוזאב םהיא בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעד

 ,ןעליטש א יז טרהיפ ,ןעבירשעג ןערעוװו רעטרעוו עזיד ןעוו

 ,רעמיא יװ ,אטנַאלטַא ןיא טניואוו יז .ןעבעל םענעגיוצעגקירוצ

 וצ טרעהעג רעכלעוו ,טפעשעג ַא טימ ןעדנוברַאפ ןיא יז ןוא

 .ןעבעל א יז טכַאמ יוזא .בורק ןעטנעהַאנ ַא ןערהיא

 "עג סייה רהיא ןופ ןעקנעדנָא רעד .טַארייהעג טינ טָאה יז

 .רהיא ייב נילייה זיא איל ןעטביל

 -ראטשעג זיא ,רעטכיר לעיירט ס'קנערפ ,ןוָאר שזדָאשזד זַא |

 .רעזעל רעד ןיוש סייוו ,?עיירט םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןעצב

 ,םטעזושטַאסַאמ ,רישקריוב ןיא טגידנעעג ןעבעל ןייז טָאה רע

 זיא ןעזיירק עסיוועג ןיא ,ןעהורּפֶא ךיז ןערהָאפעג זיא רע ןיהואוו

 -סגינייו זייולייט ,זיא טיוט ןייז זא ,גנוניימ א טיײרּפשרַאפ

 רע סָאװ ,עסיבסנעסיוועג ערעווש ןופ טַאטלוזעד ַא ןעוועג ,סנעט
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 םוצ טלייטרוארַאפ ןע'קנערפ םָאה רע סָאװ ראפ ,טַאהעג טָאה
 ,טיוט

 ס'סנערפ ןעברָאטשעג ךיוא ןיא םורָא טייצ רעצרוק א ןיא
 -ןיבראפ ַא ,רענטרַאּפ רענעזעוועג ס'ןָאטיילס ,רעססָאר ,רעיָאל
 טלעטשעגסיורא ןעבָאה ןָאסטַאװ םַאט ןוא יסרָאד עכלעוו גנוד
 ,טגידַאננַאב ןע'קנערפ טָאה ןָאטיילס סָאװראפ עכאזרוא יד סלַא
 רעווש וצ ןעבָאה סליּפא יד ןוא לעיירט םעד ןופ גנוגנערטשנָא יד
 .טנוזעג ןייז ףיוא טקריוועג

 -דנַאק ַא טימ טנױלַאב ?עיירט ן'כָאנ ןעמ טָאה ן'יסרָאד
 רָאנרעװַאג סלא ץַאלּפ ס'ןָאטיילס ףיוא גנולהעוורע ןוא רוטַאד
 -רע ןעטראד רָאנרעװַאנ א טרעװ ךילנהעוועג .אישזדרָאשזד ןופ
 -ייווצ ןייק טָאה רעבָא יסרָאד .ןימרעט ןעטייווצ א ףיוא טלהעוו
 -רעד עכאזרוא יד .ןעמוקאב טינ ןיֹוש רוטַאדידנַאק יד לָאמ ןעט
 -עגסיורא רע טָאה רָאנרעװָאנ סלַא זַא ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא ןופ
 סאוו ,םעד טימ טמיטש סָאד ןוא) .טייקניהעפ גינייוו וצ ןעזיוו
 לארענעשזדירָאטיסילָאס סלַא זא ,ןע'קנערפ ןופ טרעהעג בָאה ךיא
 ןוא ,ןעטמאעב ןעגיהעפנוא ןא ראפ טגייצעגסיורא ךיז רע טָאה
 עלא טימ סייק סנערפ רעד ןיא ןעפראוועגניירַא ךיז טָאה רע זא
 -םיזסיוא עשיטילָאּפ ערעטייוו ענייז ןעטכיררַאפ וצ ידכ ,ןעטפערק
 ,(ןעט

 טינ רעבָא טָאה רע .ָאָאֹל ןעריציטקַארּפ טפורּפענ טָאה רע
 ךעטיינוי ראפ "ןעפיול , טפורּפעג טָאה רע .גלָאפרע ןייק טַאהעג
 -קארּפ עטאווירּפ ןייז .ןעלאפעגכרוד זיא ןוא ,רָאטַאנעס סטייטס
 -ךנע םהיא ןעמ טָאה ָאְלא ;טרעסעברַאפ טינ ךיז טָאה קיט
 ןיא סעשזדָאשזד יד ןופ רענייא סלַא בַאשזד ַא ןעבענעג ךיל
 רעגיטכיוזטינ ַא ןופ עלעטש רעטכיר א -- "טרואק יטיס,
 רעטנאלטא ןיימ זא ,גינייוו יוזא םהיא ןופ טרעה ןעמ .הנרדמ
 ,עיצַאמרָאפניא רעזיד טימ טגרָאזַאב ךימ טָאה רעכלעוו ,דניירפ
 .טציא זיא ננוניטפעשַאב ןייז סאוו ןענופעגסיוא םיוק טָאה

 ךלַאב ןעגנאנעגרעטנוא זיא ירָאטקעּפ ליסנעּפ לענָאשענ יד
 -ןָאמ דנומניז .סליּפא ענייז ןערָאלראפ טָאה קנערפ יו םעד ךָאנ
 רעבָא טרהיפ ,ירָאטקעפ רעד ןופ סָאבעלַאב רעוויטקַא רעד ,גַאט
 / -ביירש ענעדישראפ טריצירבאפ רע : טפעשענ ןעטלַא ןייז םויח דע



 006 אמַארד קנערפ יד

 -נעּפ א רע טָאה רשפא .טנעכערעגניירא ןעטפיטשיילב ,ןעלקיטרַא

 .ואוושרעדנַא ירָאטקעּפ ?יס

 ,1992 ןיא ןעברָאטשענ זיא ןָאסטַאװ םַאט

 8 א *

 ײמעסיטנַא םעד טימ טנייה אטנַאלטא ןיא סע טלַאה ואוו

 רעזיד ןיא ןעדאילס ןעזָאלעגרעביא סייק קנערפ יד טָאה ? םזיט

 ? טכיזניה

 עכילטע וצ טעדנעװעג ךיז ענארפ רעזיד טימ בָאה ךיא

 -נעמ ,אישזדרָאשזד ןיא ןעניואו סאוו עטנאקאב ןוא דניירמ

 .ןעטקנוּפדנַאטש ענעדישרַאפ ןוא ןערענַאל ענעדישראפ ןופ ןעש

 ןעטראוטנא עלא ןופ היצ ךיא ןעכלעוו ,לכה-ךס רעד ןיא טָא

 : ןעטלאהרע בָאה ךיא סָאװ

 ןעבָאה סאוו יד ,םזיטימעסיטנא ןופ ןעמרָאפ ערעפראש יד

 ,עטכישעג קנערפ רעד ןופ געט עשיטַאמַארד יד ןיא ןעזיוואב ךיז

 ןעדיא ןעשיווצ ןעננוהיצאב יד .ןעננאנענּפָא גנַאל ןיוש ןענייז

 ןעוועג ןענייז ייז יו רעגרע טינ ןיימעגלא ןיא ןענייז ןעטסירק ןוא

 .סייק סנערפ רעד ראפ

 ךיא סָאװ ,טרָאװטנא רעניטכיזרָאפ רעד זיא ענרעטקארַאכ

 סע, :אטנַאלטַא ןיא דיא רענאקירעמַא ןא ןופ ןעמוקַאב בָאה

 ןעלייט ערעדנַא ןיא יו םזיטימעסיטנַא רהעמ טינ ָאד ךיז טלהיפ

 ".ןעטַאאטש עטנינייארַאֿפ יד ןופ

 .דנָאב ןעטפגיפ ןופ רגע












